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(ਭਾਗ-ਦੂਜਾ) 





ਲੁ 

ਜਸਰਥ : ਰਾਜਾ 'ਦਸਰਥ” ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪੀ ਨਾਂ। ਵੇਖੋ 

“ਦਸ਼ਰਥ”। 

ਜਸੁਦਾ : ਸੀ ਕ੍ਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ (ਵੇਖੋ)। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਹਥੋਂ ਗੰਥ 

ਨਚਾਈਆੰ ਵਣਜਨਰੇਆ ਮਿਤ ਜਿਉਂ ਜਲੁਦਾ ਘਰ ਕਾਲੁ / 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੭੫)। 

ਜਸੋਦ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਯਸ਼ੋਦਾ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 

ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ। ਭੱਟ- 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ 

ਆਰੋਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਕਹਤ ਆ ਜਸੌਂਦ 

/ਜਿਸ਼ਹਿ ਦਹੀ ਭਾਤਾ ਖਾ/ਹ ਜੀਉ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੦੨)। 

ਜ਼ੁਕਾਤ : ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰ, ਅਰਥਾਤ 

ਧਰਮ-ਅਰਥ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਅਤ ਜਾਂ 

ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। 'ਜ਼ਕਾਤ” ਦਾ 

ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿਤਰਤਾ, ਸ਼ੁੱਧੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 'ਜ਼ਕਾਤ' ਕਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਬਾਕੀ ਧਨ-ਮਾਲ ਪਵਿਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀ ਕਢਦਾ ਉਸ ਦਾ ਧਨ-ਮਾਲ ਪਵਿਤਰ ਨਹੀਂ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

“ਕੁਰਾਨ” (ਸੂਰਤ ਬਕ ) ਵਿਚ ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ । ਹੱਦੀਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਕਾਤ ਬਾਰੇ 

ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲ ਉਤੇ 

ਲਗਾਇਆ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਘਟੋ-ਘਟ ਇਕ ਸਾਲ ਰਿਹਾ 

ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋ ਘਟ ਸਮੇ' ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਉਤੇ ਜ਼ਕਾਤ 

ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਉਤੇ ਜ਼ਕਾਤ 

ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 

ਜਖ#/ਜਖ੍ਯ 

ਪਾਸ ਚਾਰ ਊਠ ਹੋਣ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ 

ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਊਠ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਕਰਾ ਜਾਂ ਭੇਡ 

ਜ਼ਕਾਤ ਵਜੋ' ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 

ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ। ਦੋ ਸੌ ਦਿਰਮ (ਚਾਂਦੀ ਦਾ 

ਇਕ ਸਿੱਕਾ) ਤਕ ਜ਼ਕਾਤ ਮਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੋ 

ਸੌ ਦਿਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਜੋ 

ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਢਾਈ ਪ੍ਤਿਸ਼ਤ ਜ਼ਕਾਤ 

ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਹੱਦੀਸਾਂ ਵਿਚ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸੱਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 

ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਵਿਚ, ਦੂਜਾ ਅਨਾਥਾਂ ਵਿਚ, ਤੀਜਾ ਜ਼ਕਾਤ 

ਉਗਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਚੌਥਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ 

ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ 

ਵਿਚ, ਛੇਵਾਂ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਧਨ-ਹੀਨ 

ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਵਿਚ। 

ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 

_ 40ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਕਾਤ ਲਈ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀ 

ਸਾਧਕ ਜਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ। ਤਰੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 40ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 

ਆਪਣੇਂ ਕੋਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 39 ਹਿੱਸਿਆਂ 

ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿਚ 

ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ 

ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਝਾਝੋ' ਕਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੋੜੇ 

ਕੱਢਣ ਸੰ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਹੂ / 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਜਗਾਤ” 

(ਤਦਭਵ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਅਰਥ-ਘੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਕਰ” 

ਜਾਂ 'ਮਸੂਲ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸ਼ੋਜਆ ਡੰਨੁ ਕੇ ਲਏ ਨ ਜਗਾਤਿ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੪੩੦)! 

ਜਖ,/ਜਖ੍ਯ : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਇਕ 



ਜਗ 

ਅਰਧ-ਦੋਵ-ਯੋਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਯਕ੍ਸ਼" (ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਉਸੇ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 'ਜਖ” ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਗਿਣਤੀ ਦਸੀ ਹੈ - ਕਈ ਕੋਟਿ 

ਜਧ੍ਹ ਕੰਨਰ /ਪਿਸ਼ਾਚ/ (ਗੁ. ਗੁੰ. ੨੭੬)। 

ਜਗ : ਵੇਖੋ 'ਜਗਤ”, 'ਯੱਗ”। 

ਜਗਜੀਵਣ,/ਜਗਜੀਵਨ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਜਗਤ 
ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ - ਆਪੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸ਼ਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਝਥਨ ਮਿਲਾਏ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੩੨); ਜਗਜੀਵਨ /ਨਿਉ ਆਪ /ਚਤ ਲਾਏ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੭੩)। 

ਜਗਤ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, 

ਸੈਸਾਰ, ਜਗ, ਦੁਨੀਆ, ਬਿਸੁ (ਵਿਸ਼ਵ) ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ 

ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 

ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਚਰਜ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚਕ ਬੰਧਨ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਂ 

ਉਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਧੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ? 

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ 

ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ 

ਅੰਤ ਕਿਵੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ਲਾਸ ਕਿਵੇਂ 
ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇ' 

ਵਿਦਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਿਗਿਆਸਾ 

ਜਗਤ 

ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ “ਨਾਸਦੀਯ ਸੂਕ੍ਤ” ਵਿਚ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਧੁੰਧਲਾ ਜਿਹਾ 

ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਵੇਦਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਗਤ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਜ 
ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਿਅਕਤ (ਬ੍ਹਮ) ਤੋਂ ਵਿਅਕਤ 

(ਸੈਸਾਰ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਿਅਕਤ ਹੀ ਜਗਤ 

ਦਾ ਨਿਮਿਤ ਅਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਦੋਂਵੇ' ਕਾਰਣ ਹੈ। 

ਜੈਨ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਿਆਂ ਦੇ 

ਸੋਯੋਗ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚੂੰਕਿ 

ਦ੍ਵਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ 
ਸੰਸਾਰ ਨਿੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਯਾਯ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 

ਜੈਨ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ' ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੰਨਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਨਿੱਤ। 

ਬੌਧ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਮੰਨਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਸੈਸਾਰ 

ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ 
ਕਾਰਣ ਤੋਂ" ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਵੀ 

ਵਸਤੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਵਸਤੂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 
ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੜ-ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਰਵਾਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 

ਚਾਰ ਭੌਤਿਕ ਤੜ੍ਹਾਂ - ਜਲ, ਪਿ੍ਥਵੀ, ਤੇਜ ਅਤੇ ਵਾਯੂ- 

ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੱਤ੍ਰ 

(ਪਦਾਰਥ) ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਬਾਹਰਲਾ ਜਗਤ , 

ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਮੂਲ ਭੂਤਾਂ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ 
ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ 

ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ _ਉਤਪੱਤੀ 
ਸੋਬੈਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਲੋਖ ਵੈਦਿਕ ਸੂਕ੍ਤਾਂ ਵਿਚ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਕਿਤੇ ਅਗਨੀ ਤੋਂ', ਕਿਤੇ ਸੋਮ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਇੰਦੂ ਤੋ', ਕਿਤੇ 

ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਤੋਂ', ਕਿਤੇ ਵਰੁਣ ਤੋਂ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ_ਰਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਉਠਦਾ। 

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਆਇ 

ਅਤੇ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਚੋ ਈਸ਼ਵਰ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 



ਜਗਤ 

ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਮਵਾਰ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪ੍ਲਯ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਆਦਿ ਕਾਰਣ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਨਿਸ਼ਾਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਦੇਸ਼-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋ' ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ -- ਰਜੋ, ਸਤੋ ਅਤੇ 

ਤਮੋ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 

ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਵੀ ਸਾਂਪ੍ਯ-ਮਤ ਦਾ 

ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਮਾਂਸਾ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭੌਤਿਕ 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਗਤ ਅਨਾਦਿ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ। 

ਸੋਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ- 

ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਦੈਤ-ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਹਮ ਚੈਤਨ੍ਯ, ਸਤਿ, 

ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਸਚਿਦਾਨੌਦ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਸੰਬੱਧ ਬ੍ਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਤਾਤਵਿਕ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੇਵਲ ਲੀਲਾ 
ਲਈ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ 

ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਮੋ 

ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਜਲ ਅਤੇ 

ਪਿ੍ਥਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਅਗੋ' ਫਿਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਸੋਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਸੂਖਮ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸਥੂਲ 

ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ 'ਵਿਵਰਤ” ਜਾਂ “ਧਿਆਸ” 
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਵੇਦਾਂਤਸਾਰ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 

ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ 

ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ' ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 

ਦਾ ਘੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਬ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ 
ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਸਿਤ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ 

“ਵਿਵਰਤ” ਹੈ, ਜਿਵੇਂ' ਰੱਸੀ ਦਾ, ਰੱਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 
ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਸਿਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਥੇ ਜੋ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਲਪਿਤ ਕਰਨਾ “ਅਧਿਆਸ' ਅਖਵਾਉਂਦਾ 

ਜਗਤ 

ਹੈ। ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤੱਤ੍ਰ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ 

ਅਤੱਤ੍ਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕਰਨਾ “ਅਧਿਆਸ” 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਯ ਅਨੁਸਾਂਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਤਿ ਹੈ 
ਜਿਤਨਾ ਬ੍ਰਹਮ। ਖਟ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮਤ ਵੀ ਸਾਂਖ੍ਯ ਅਤੇ 

ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ _ਹੀ_ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ 'ਕੁਨ” ਕਹਿ ਕੇ 

ਅਭਾਵ ਵਿਚੋਂ' ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 

ਸੈਸਾਰ ਅਨਾਦਿ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ-ਮੁੱਖ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿ੍੍ਸ਼ਟੀ-ਸਿਰਜਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੁਜੂਦੀਆ-ਵਰਗ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ੁਹੂਦੀਆ-ਵਰਗ _ਜਗਤ-ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਗੁਣਾਵਲੀ ਦਾ ਸਮਾਹਾਰ (ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੱਲ੍ਹਾ 

ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਗਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਂ ਦਰਪਣ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿ੍ਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਬਿਨਾ ਜੋ 

ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਭ੍ਰਮ ਹੈ, ਅਸਤਿ ਹੈ। 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 

ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ' ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਹ ਸੋਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਈ 

ਰਖਦਾ ਹੈ' - ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਕੰ ਵਨਿ /ਕੈਛੁ' ਨਾਗੀ ਤੁਧ ਵੇਕਾੀੰ 

ਜਗਤ ਓਪਇਆ/ /ਇਕਨਾ ਨੇਂ ਡੂੰ ਐਲਿ ਲੀਹਿ /ਇੰਕਾ 

ਆਪਹ ਤੁਧ ਸੁਆ/ਇਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੯)। ਇਹ ਸੈਸਾਰ 

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨ ਕੋਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਰਿਹਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮਿਤਰ ? -- ਨਾਨਕਾ ਦੁਨੀਆ ਕੌਲ ਹੋਈੰ/ 
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ਸ਼ਾਲਕੁ ਤੁ ਨ ਗੱਹਿਓ ਕੌਂਈ/ (ਗੁ. ਰੰ. ੧੪੧੦)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਦਿ-ਰਚੈਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਿਆ 
ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਅਧਿਆਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਸੈਵਾਦ 

ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -- ਜਝ ਲਗੁ ਦੁਨਨਆ ਰਹੀਐ 

ਨਾਨਕ /ਕੈਛੁ ਸ਼ਣਾਂਏ /ਕੈਛੁ ਕਹੀਐ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੬੬੧)। 

ਇਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਨਵੀਂ ਅਨੁਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੱਥ ਉਘੜੇ ਹਨ। 

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 

ਬਖੇੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਧਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਚੂਕੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾਮਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ 

ਖੇਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਅਨੰਤ ਕ੍ਰਾੀੜਾ ਨੂੰ ਅਗਮ, 

ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸ ਸਕਣ ਦੇ 

ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ' ਹੈ -- ਸਚੁ ਖੋਲ ਤੁਮਾਰਾ ਆਗਮ ਅਪਾਰਾ ਤਧਾ 

/ਬਨੂ ਕਉਂਣੁ ਝਝਾਏ / (ਗੁ. ਗੰ. ੭੬੪)। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵੇਚਨ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਜੋ ਉਲੇਖ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡੇ ਪੁੱਡੇ ਵਿਚਾਰ-ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ 
ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸੰਬੰਧੀ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ 
- ਜਗਤ ਦਾ ਰਚੈਤਾ, ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਗਤ ਤੋ 

ਪੂਰਵਾਵਸਥਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਜਗਤ-ਰਚਨਾ- 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ, ਜਗਤ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਅੰਤ, ਜਗਤ 
ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ। 

ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ : ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਵੇ' 
ਹੋਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਤਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ “ਓਅੰਕਾਰ” ਰਾਹੀ' ਹੋਈ। 
“ਓਅੰਕਾਰ' ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 
ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ; ਪਰਬਤਾਂ, 
ਵੇਦਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ “ਓਨਮ” ਅੱਖਰ 
ਤਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ - ਓਅੰਕਗੰਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਓਡਪ/ਤਿ/ 
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ਓਲੰਕਾਰ ਕੀਆ” /ਜਿਨੈ` /ਚਿਤਿ/ ਓਅੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ 

ਭਏ / ਓਅੰਕਾਰ ਝੌਦਾ ਨਿਰਮਏ / ਓਅੰਕਾਰ ਸ਼ਲੰਦਾ ਉਧਰੇ / 

ਓਆੰਕਾ/ਰ ਗੁਰਮੁ/ਖ ਤਕੇਂ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੨੯)। ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ 

ਉਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਓਅੰਕਾਰ ਸਭਾ 
ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ / ਸਭੁ ਧੰਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇਗ ਵੰਡਿਆਏ?/ 

ਆਪੈ ਵੋਕ ਕਾਰੇ ਸਭਾ ਸ਼ਾਚਾ ਆਪੇ ਭੰਨੇ ਘੜਾ/ਇਦਾ/ (ਗੁ . 

ਗੰ. ੧੦੬੧)। ਇਥੇ “ਓਅੰਕਾਰ” ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 

(ਮਾਂਡੂਕ੍ਯ - 1 ; ਛਾਂਦੋਗ੍ਯ 2/23/3) ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 

“ਰੁਕਮ' ਰਾਹੀ' ਵੀ ਮੈਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਵੀ 

“ਹੁਕਮ” ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਵਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ - “ਕੁਨ” 

(ਹੋ ਜਾ) ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 'ਫ਼ੀਕੁਨ” (ਰੋ ਗਈ)। ਹੋਰ 

ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਸਾਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਪੁ” ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਕੀਤਾ ੫ਸ਼ਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ / ਤਿਸ਼ ਤੇ 
ਹੋਏ ਲਖ ਦ/ਨਿਆ / (ਗੁ. ਗੰ. ੩)। 

ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ 'ਕੁਨ” ਅਤੇ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ “ਕਵਾਉ” ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਥਵਾ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ('ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਫ਼ 
ਸਿਖਿਜ਼ਮ') ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ “ਕੁਨ” ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਤ 

ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਦੇ “ਕਵਾਉ” ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਰੋਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ` ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 

ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਦਰਭਾਂ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤੀਜੀ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 

“ਹਉਮੈ” (ਵੇਖੋ) ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। “ਸਿਧ- 
ਗੋਸਟਿ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਸ-ਕਿਸ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੁਖ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ਟ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? -- /ਕੇਤ /ਕੇਤ /ਝਨਿ ਲਗ ਉਪਜੀ ਪੁਰਖ਼ਾ 
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ਨਿਤ ਕਿਤੁ ਦੁ/# /#ਨ/ਨਿ ਜ਼ਾਈੰ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੯੪੬)। ਇਸ 

ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜਗਤ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 

ਭੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਖ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ -- ਹਉਮੈ 

ਵਿ/ਚਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉਂਪਜ਼ੰ ਪੁਰਖਾ ਨਾਨੀ /ਵੇਸ਼ਾ/ਰੇਐ ਦੁਲੁ ਪਾਈ? / 

(ਗੁ. ਗ੍ੰ. ੯੪੬)। ਹਉਮੈ ਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ 

ਗੱਲ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ -- ਹਉਸੀ /#੍ਪ ਪਇ 

ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ / ਸ਼ਝਦੁ ਵਸ /ਝਿਖੁ ਜ਼ਇ/ ਜਰਾ ਲੋਹ 

ਨ ਸ਼ਕਈੰ ਸ਼ਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾ/ਇ/(ਗੁ. ਰੰ. ੧੦੦੯-੧੦)। 

“ਹਉਮੈ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋ ਮਹਤ, ਮਹਤ ਤੋ” 

ਅਹੰਕਾਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋ ਪੰਜ ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ, ਪੰਜ 

ਕਰਮ-ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 

ਤਾਮਸ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋ ਪੰਜ ਤਨਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦ੍ੈਤ-ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ 

ਕੁਝ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 

ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨ ਤਾਂ ਪ੍੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਸੁਤੰਤਰ ਤੱਤ੍ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣੀ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪੱਤੀ-ਚਕਰ ਦਾ 

ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕਰਮ 

ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 

- ਹਉ ਕੁਝੇ ਤਾ ਦਰ ਸੂਝੈ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੬); ਹਮ ਜਗਇ 
ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਈਆ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੨੨੬)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰੀ ਇੱਛਾ- 

ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਰਖਦੀ ਹੈ। 

ਜਗਤ-ਅਨੰਤਤਾ : ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ? ਇਹ 

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਤਨੇ 

ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੰਗ ਹਨ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਤੀਆਂ ਹਨ 

- ਕੰਤੀਆ ਡੌਨੀਆ ਕੁਦਰਤ ਕੰਵਡ ਤੌਗੀ ਦਾ/ਤਾ/ ਕੰਤੇ 

ਤੌਠੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੈਫ/ਤਿ ਕਰ/ਹ /ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ/ ਕੌੜੇ ਡੌਠੇਂ 

ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੰਤੇ ਜ਼ਾ/ੰਤਾ ਅਜ਼ਨੰਤ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੮)। 

ਜਗਤ-ਅਨੰਤਤਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘਾਸ ਖਾਣ 

ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ 

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ 

ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ -- /ਇ/ਕਾ 

ਸਾਸਹਾਗੀ ।ਇੰਕ /ਤ੍ਰਿਣ ਥਾ7ਨਿ/ /ਇਕਨਾ ਛਤੀਹ ਆੰਮਤਾ 

ਪਾਹ/ ,ਇਕਿ ਨਟੀਆ ਆਹ ਅਟੀਆ ਖਾਹ / /ਇਕਾ 

ਪਉਣ ਸੁਮਾਗੀ ਪਉਣ ਸੁਆਾ/ਰੇ / /ਇ/ਕੇ' /ਨੈਰੰਕਾਨੀ ਨਾਮ 

ਆਧਹੰਰੇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੪)। 
“ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ (17, 18 

ਅਤੇ 19) ਵਿਚ ਅਨੰਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਹੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬੇੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ -- ਅਸੰਖ 

ਕਹ/ਹ /ਿਨ ਭਾਰ ਹੋਇ/ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਹੋਰ 

ਵਿਵਰਣ “ਜਪੁਜੀ” ਦੀ 35ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਾਯੂ-ਦੇਵ, 
ਵਰੁਣ-ਦੇਵ, ਅਗਨੀ-ਦੇਵ, ਕਾਨ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ 

ਹੀ ਬ੍ਹਮਾ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸੁਮੇਰ 
ਪਰਬਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਧੂਹ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਇੰਦ , 

ਚੰਦ੍ਮੇ, ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਦੇਸ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧ, 

ਬੁੱਧ, ਨਾਥ, ਦੇਵੀ, ਦੇਵਤਾ, ਦਾਨਵ, ਮੁਨੀ ਅਤੇ ਰਤਨਾਕਰ 

ਹਨ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ 

ਅਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਕਿਤਨੀਆਂ 

ਹੀ ਸ਼ੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ 

ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ - ਕੌੜੇ ਪਵਣ ਪਾਣ ਵੰਸੰਤਰ ਕੰਤ 

ਕਾਨ ਮਹੌਸ਼/ ਕੇਤੇ ਬਰਗੇ ਘਾੜ/ਤ ਘੜੀਅਨਹਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗ ਕੇ 

ਵੈਸ਼/ ਕੌਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮ ਮੋਰ ਕੇਤੇ ਕੌੜੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼/ 

ਨਾਥ ਕੰਤ ਕੌਤ ਦੋਵਾਂ ਵੇਸ਼/ ਕੱਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮਨੋ ਕੇਤੇ 

ਕੰਤ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ / ਕੰਤੀਆ ਖਾਣ ਕੰਤੀਆਂ ਬਾਣਾ ਕੇਤੇ 

ਪਾਤਾ ਨਾਰੈਂਦ / ਕੰਤਆ ਸੁਰਤੀ ਸਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕਾ ਅੰਤ 

ਨ ਅੰਤ/ 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੰਤਤਾ ਨੂੰ 



ਜਗਤ-ਅੰਤ 

“ਵਿਸਮਾਦੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਰਣਨ-ਅਤੀਤ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਲ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦੇ-ਪਹੁੰ ਚਦੇ 

ਲੋਕੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ -- ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸ਼ਾ 

ਆਗਾਸ਼/ ਓੜਕ ਓੜਕ ਡਗੱਲਿ ਥਕੇ ਵੈਦ ਕਾਹਿਨ /ਇਕ 

ਵਾਤ/ (ਜਪੁਜੀ, ੨੨)। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ 

ਅਨੰਤ ਹੀ ਅਨੰਤ ਹੈ - ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਅਸੰਖ ਮੈੰ ਗਣਤ ਨ 

(ਸੱਚਾ) ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਜਗਤ ਅਸਤਿ (ਝੂਠਾ) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ' ਵੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜਗਤ 
ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਕਥਨ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਭਰਮ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਜ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਤਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਚਿਤ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਤਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ 
ਹੋਈ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੨੮੩)। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਭੌਤਿਕ 

ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਗਤ-ਅੰਤ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ- ਐਸ ਤੇ ਓਪਜ਼ੈ /ਤਿਸ਼ ਤੋਂ /#ਨਸੈ ਘੰਟੇ ਘਟੇ ਸਚ 
ਭਰਮੂ/ਰੈ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੨੦); ਨੰਗਨ ਨਨ ਸਾਲੀ /ਤਨਿ ਛਨਿ 
ਗੋਈ / /ਤੇਸ਼ /#ਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੌਈ/(ਗੁ. ਰੀ. ੩੫੫)। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਢਢੰ ਢਾ/ਨਿ ਉਸ਼ਾਰੈ ਆਪੇ 

ਜਿਉਂ /ਤਲੁ ਡਾਵੈ /ਤਵੀ ਕੇ /(ਗੁ . ਗੰ. ੪੩੩)। ਬਾਜੀਗਰ 

ਵਾਂਗ ਆਪ ਖੇਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 

ਸਮੇਟ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਉਪਮਾਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਨ ਫਾਨ? ਅਤੇ ਨਾਨਕਾ ਦੁਨੀਆ ਚਗੰਨੇ 

/ਦਿਹਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ਕੀਰ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਈ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 

ਆਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ 

ਧਰਤੀ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ, ਰਾਤ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਮਾ, ਤਾਰਿਆਂ 
ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ 

ਤਾਂ ਕੋਵਲ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ - ਮੁਕਾਮ ਤਿਸ ਨੇ 

ਆਲੀਆ /ਜੈਲ਼ੇ ਨਸੇ ਨ ਹੋਵੀ ਲੰਠ / ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ 

ਚਲਸੀ ਮਕਾਨ ਓਹੀ ਏਕੁ / /ਦਨ ਗੰਵ ਚਲੰ ਨਿਨ ਸੱਸ 

ਚਲ ਤਾ/ਕਾ ਲਥ ਪਲੋ/ਇ/ ਮੁਕਾਮੁ ਓਾੀ ਏਕਾ ਹੈ ਨਾਨਕਾ 
ਸਚੁ ਝਗਾਂਇ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੬੪)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਜਗਤ 

ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਨਟੂਐ ਸਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਬਾਲਾਂ ਸੰਸ਼ਾਰਾ / ਖਿਨੁ 

ਪਲ ਬਾਜੀ ਦੋਖੀਆਂ ਉਝਰਤਾ ਨਹੀੰ ਝਾਰਾ/(ਗੂ . ਗੰ. ੪੨੨)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ 
ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਸੰਸਾ 

ਨੁਪਨਾ ਰੈਨੇ ਕਾ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ / /ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਮਾਨ ਸ੍ਭੇ /ਭਿਨਗੀਲੀ 

/ਕਾਆ ਲਗਾਹ ਗਾਵਾਰ/ (ਗੁ. ਰੰ. ੮੦੮)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਕਦ 

ਹੁਏ ਕਾ ਧਵਲਹਨ, ਸਭ ਜੁਗ ਚਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ। 

“ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ 8ਵੀ' ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਰਾਜੇ ਰਯ/ਤ 

ਆਕਦਾਰ ਕੋਇ ਨ ਰਹਸਨ6/ ਹਟ ਪਟਣ` ਬਾਜਾਰ ਹਕਆੰ 

ਫਹਸਓ/... (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੧)। 

ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਜੋਬਨ ਆਦਿ ਸਭ 

ਛਾਇਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ (ਰਾਜ਼ ਮਾਲ ਜੋਥਨੁ ਸਭ ਛਾਂਵ)। 

ਇਹ ਜੁਆਰੀਏ ਦੇ ਧਨ ਵਾਂਗ ਛਿਣ-ਮਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ 

ਫੁਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁੜਚਿਰੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ 

ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 

ਜਗਤ-ਸਰੂਪ : ਜਗਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੈਬੈਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਦੋ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕਥਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ -- ਇਕ, ਜਗਤ ਸਤਿ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਰੂਪ, 

ਜਾਤਿ, ਜੋਬਨ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ 

ਠਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਠਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ- 

ਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਰਾਲੁ ਨਾਲ਼ ਡੂਪ ਜਾਤਿ ਜੌਨ ਪੰਜ਼ੇ 



ਠਗ / ਏਨਾ ਠਗ ਜਗ ਠ/ਗਿਆ /ਕੋਨੰ ਨ ਰਖੀ ਲਜ /(ਗੁ. 

ਗ੍ਰੰ. ੧੨੮੮)। ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇਂ 

ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ - ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ 

ਚਲਸਾੰ ਸਭੁ ਕੇਈ ਆਈ ਵਾਗੰਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੪)। 

“ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ 31ਵੀ' ਪਉੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

7 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 

ਪੀਰ, ਸ਼ੇਖ, ਰਾਜੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਦੇਵਤੇ , 

ਰਾਖਸ਼, ਮਨੁੱਖ, ਸਿੱਧ, ਸਾਧਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਿਆਇ- 

ਅਧੀਸ਼, ਨ ਸੱਤ ਪਾਤਾਲ, ਨ ਸੂਰਜ, ਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਅਤੇ ਨ 

ਹੀ ਤਾਰੇ, ਸੱਤ-ਦੀਪ, ਜਲ, ਅੰਨ, ਪੌਣ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ 

ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਚਮੁਚ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 

ਧਰਮਾਤਮਾ। 
ਅਸਤਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂ 

ਝੂਠਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਪਰਜਾ, ਸੈਸਾਰ, 

ਮੰਡਪ, ਚੌਬਾਰੇ, ਚੌਬਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੋਂ, ਸੋਨਾ, 

ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਇਆ, ਕਪੜੇ, 

ਰੂਪ, ਮੀਆਂ, ਬੀਵੀ ਆਦਿ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਮਿਥਿਆ ਹਨ, 

ਖਪ-ਖਪ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਥਿਆ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ 

ਜੀਵ ਮਿਥਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੈਸਾਰ 

ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨਾਲ 

ਮਿਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੀ 

ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ , ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ 

ਹੈ - ਭੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ / ਕੂੜ 

ਮੰਡਪ ਕੂੜਾ ਆੜਾਂ ਕੂੜ ਬੰਸ਼ਣਹਾਨ / ਕੁੜਾ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕੜਾ 

ਰੁਪਾ ਕੁੜਾ ਪੈਨ੍ਹਣਹਾਰ / ਕੂੜਾ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕਪੜਾ ਕੜਾ 

ਜਗਤ-ਸਰੂਪ 

ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ 

ਬਾਜ਼ੀ, ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ, ਸੂਤਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗ ਕੱਚਾ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ 

ਕਿਲ੍ਹੋ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਾਂ ਹਵਾ 
ਦੇ ਝੌਂਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ - 

ਕਾਗਦ ਕੋਟ /ਇਹ ਜਗੁ ਹੌ ਬਪੁਰੋ ਰੰਗ/ਨੇ /ਚਹਨ ਚਤਰਾਈ/ 

ਨਾਰਾਂ ਆ ਝੁੰਦ ਪਵਨੁ ਪਤਿ ਖੋਵੈ ਜ਼ਨਨ ਮਨੋ /ਖਨੁ ਤਾਈ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੭੪)। 
ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ, ਵਿਸ਼-ਵਤ, ਖੋਟੀ ਰਾਸ, 

ਕਾਜਲ ਦੀ ਕਠਰੀ, ਭਸਮ ਦੇ ਰੌਗ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਸਾਰੈਗ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੇ 
ਇਕ ਸਲੌਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਨਾਨਕਾ ਦੁਨਿਆ 

ਭਸ਼ ਰੰਗਾ ਭਲ ਹੁ ਭਲ਼ ਖੋਹ / ਭਸ਼ੋਂ ਭਸ਼ ਕਮਾਵਣਾ ਤਾੰ ਭਲ਼ਹ 

ਭਾਗੀਆ ਦੋਹ / ਜਾ ਜੀਓ /ਵਚਹੁ ਕਢੀਐ ਭਸੂ ਭਰਿਆ ਜਾ/ਏ/ 
ਅਗੀ ਲੌਠੈ #ੰਗਿਐ ਹੌਰ ਦਸੂਣ? ਪਾ/ਏ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੪੦)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 

ਉਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਹੀਨਤਾ 

ਅਤੇ ਬੁੰਬਚਿਰਤਾ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੇ ਦੀ ਚਰਾਂਦ 

ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ 

ਸਸ਼ਿਣੀ ਤੈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ 

ਹੋਏ ਖੰਡ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਭ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਕਾਰ, 

ਕਾਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਹੁਕੂਮਤ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ 

ਫ਼ਰਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਭ ਸੱਚੇ 

ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ -- ਸ਼ਚੋਂ ਤੇ 

ਖੰਡ ਸਚੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ / ਸਚੇ ਤੇਨੇ ਲੋਆ ਸਚੇ ਆਕਾਰ/ ਸ਼ਚੋਂ ਤੇਰੋ 

ਕਰਣੰ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ / ਸ਼ਚਾ ਤੌਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦਨੋਬਾਣੁ / 

ਸ਼ਚਾ ਤਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸ਼ਚਾ ਫਰਮਾਣੁ / ਸ਼ਚਦਾ ਤੌਨਾ ਕਰਮ ਸ਼ਚਾ 

ਭੂਪ ਅਪਾਰ / ਕੂੜ ਆ ਕੂੜ ਬੰਬ ਥਪ ਹੋਏ ਖਾਕੁ / ਕੂੜ 

ਕੂੜੈ ਨੰਹੁ ਲਗਾ /ਵਿਸ਼ਰਿਆ ਕਰਤਾੁ / /ਨੈਸ਼ ਨਗੱਲ ਕੀਚੀ 
ਦਸਤਾ ਸ਼ਭੂ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਨ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੪੬੮)। ਇਸ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ 

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਵਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ੜ੍ਹ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਮਾਨ-ਦ੍ਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ 

ਨੰਨਿਣੁ / ਸਚੇ ਤੁਧੁ ਆਖ/ਹ ਲਖ ਕਠੋੜਿ ਸਚੈ ਸਭ ਤਾ/ਣ 

ਸਚੈ ਸੇ ਜੋਰ / ਸਚੀ ਤੋਗੀ /ਸਫ/ਤਿ ਸਚੀ ਸ਼ਾਲਾਹ / ਸਚ 

ਤੰਗੀ ਕੁਦਰ/ਤ ਸਚੋ ਪਾ/ਤਿਸਾਹ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੩)। ਸਾਰਾ 

ਸੰਸਾਰ ਆਤਮ-ਸਰੂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੇਲ ਸੱਚਾ ਹੈ -- 

ਆਤਮ ਰਾਗੁ ਸੰਸਾਰਾ / ਸ਼ਾਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਤੁਮੂਾਰਾ/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੭੬੪)। 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਥਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 'ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ 



ਜਗਤ-ਸਰੂਪ ਕੈ 

“ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪ” ਕਿਹਾ ਹੈ। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਚੋ ਕੰ 
ਸ਼ਾਚੀ ਕਾਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਜਗਤ-ਸਰੂਪ 

ਸਤਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ (ਜਗਤ) ਨੂੰ 

ਵੀ ਸਤਿ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। (ਨਾਨਕ ਸਚੋ ਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰ)। 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਨਿਰਦੁਅੰਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾ 
ਤਾ ਸਭੁ ਕੇ ਸ਼ਚਾ ਕੂੜਾ ਕਾਇ ਨ ਹੋਈੰ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੫)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋ ਜਗਤ ਸਤਿ ਅਤੇ 

ਅਸਤਿ ਦੋਵੇ ਹੈ। ਇਥੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 
ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ 

ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਕਿਸੇ 

ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕਥਨਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਜਗਤ ਸਚਮੁਚ ਸੱਚਾ 

ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤਿ ਰੂਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਇਤਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਕਤੀ-ਜੁਗਤੀ, ਅਤੇ ਉਪਮਾਨ- 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਅਦ੍ੈਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਵ੍ੈਤਵਾਦ ਦੋਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ 

ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ 
ਸ਼ੋਕਰਾਚਾਰਯ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦ੍ੈਤਵਾਦ ਭਾਵੇ' ਨ ਸਹੀ, ਪਰ 

ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਧਿਅਸਤ ਵਸਤੂ (ਰੱਸੀ) ਸਤਿ (ਸੱਪ) 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਦੌ੍ਤਵਾਦੀਆਂ 

ਵਾਂਗ ਸਤਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ 

ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ 

ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਕਾਰ 

ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਰੂਪਾਤਮਕ ਜਗਤ ਜਾਂ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿ 

ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ 

ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਿਉ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ (ਪ੍ਭੂ) ਨੂੰ 

ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਅਸਤਿ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 

ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ (ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ) 
ਅਵੱਸ਼ ਸਤਿ ਹੈ (ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਚਾ ਤਾ ਸਭ ਕੋਂ ਸਚਾ ਕੂੜਾ ਕੋਇ 

ਨ ਹੋਈ), ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੱਤਾ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ 
ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ 

ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਣ ਤੋ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਕਾਰਣ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਜੋ ਦਰਵ੍ਯ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋ'ਦ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀ 

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ; ਤਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 

ਰੇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ; ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕੰਗਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਤੋ 

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿ ਸਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਤਿ- 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉੜਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਤਿ-ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। 
ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ 

ਜਗਤ ਅਜਿਹਾ ਸਤਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਤਿ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਜੀਵਨ- 

ਜੁਗਤ ਨਿਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗੀ ਨਹੀਂ_ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੀ 

ਹੈ। ਨ ਕਿ ਬੌਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਵਾਂਗ ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ 

ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾਗਤਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਤੋ ਅਤੀਤ ਜਾਂ ਨਿਰਲਿਪਤ ਰਹਿਣ 

ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ( ਅੰਜਨ ਆਹ ਨੈਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ 

ਜੰਗ ਜੁਗਤਿ ਤਊਂ ਪਾਈਆ -- ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੭੩੦)। ਸਿੱਧ ਹੈ 

ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨ ਨਿਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ। ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਦੋਹਾਂ 

ਦੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਹੈ। 

ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ਠ 

ਕਰਮ ਹਨ। ਜਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਕਰਮ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿ, 

ਅਰਥਾਤ “ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਤਿ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਜਗਤ ਸਚਮੁਚ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 
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ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਤਿ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਸੰਬੈਧੀ ਆਦਰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 

ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋ' ਉਲਟਾ ਕੋ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮ- 
ਸਰੂਪ ਨਿਜ-ਘਰ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ) ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ 
ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸਤਿ ਜਾਂ 

ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਵਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। 

ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ, ਝੂਠਾ 

ਅਤੇ ਭ੍ਰਾਮਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜਾਂ 

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ 

ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਰੀ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਹ ਦੇ ਭੈੜੇ 

ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸਾਰ 

ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹ ਜਾਂ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੇ 

ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 

ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਸਤਿ ਹੈ। 

ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਨਾਮਰੂਪਾਤਮਕ ਜਗਤ ਦਾ 

ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੱਤ੍ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ । ਬ੍ਹਮ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਾਮ-ਰੂਪਾਤਮਕ ਜਗਤ 

ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪਮਈ ਹੈ। ਸਤਿ 

ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਵਜੂਦ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਗਤ 

ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਅਸਤਿ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸਤਿ ਮੰਨਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਗਤ-ਪੂਰਵਾਵਸਥਾ : ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣਾ 

ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੁਝੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਤ੍ਰ- 

ਵੇਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲਝਾਉਣ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਧਾਨ ਸਾਹਮਣੇ 

ਜਗਤ-ਪੁਰਵਾਵਸਥਾ 

ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਿਗਵੇਦ (10/129) ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ- 

ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਹੁੰਦੀ 

ਆਈ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 

ਮੰਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ _ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ __ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਜਾਂ 

ਰਹੱਸਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਦੀ ਪੂਰਵਾਵਸਥਾ ਉਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋ” ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 

ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 'ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਪਰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ- 

ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦਿ-ਕਾਲ ਦੀ ਕੀਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ 

ਅਤੇ ਸ਼ੂਨ੍ਯ (ਸੁੰਨ) ਕਿਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? - ਆਮਦ ਕਉਂ ਕਾਵਨ਼ 

ਘੰਚਾਨੂ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁੰਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਲੋਂ /(ਗੁ. ਗੁੰ. ੯੪੦)। 

ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 

ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦੀ 

ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ 
ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਹੀ 

ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੀ_- ਆਨੰਦ ਕਾਉਂ /ਬਸਮਾਦੁ _ਘੰਚਾਰ਼ 

ਕਥੀਅਲਂ ਸੁੰਨ /ਨਰੰਤ/ਰ ਵਾਲ਼ ਲੀਆ/ (ਗੁ. ਰੂੰ. ੯੪੦)। 

ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਤ ਸੀ। 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੋਲਹੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਪੂਰਵ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਿਤ੍ਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ 

ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋ' ਅਣਗਿਣਤ ਯੁਗਾਂ 

ਤਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਕਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋ' ਨ 

ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨ ਆਕਾਸ਼, ਬਸ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪਸਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ' ਨ ਦਿਨ ਸੀ, ਨ ਰਾਤ; ਨ ਚੰਦ੍ਮਾ ਸੀ, 

ਨ ਸੂਰਜ, ਬਸ ਪਰਮਸੱਤਾ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੀ। 

ਉਦੋ' ਨ ਖਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਨ ਬਾਣੀਆਂ, ਨ ਪੌਣ ਸੀ, ਨ 

ਪਾਣੀ; ਨ ਉਤਪੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ; ਨ 

ਆਵਾਗਵਣ ਸੀ, ਆਦਿ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੋਕ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ 

ਅਭਾਵ-ਗਸਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ' ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤਾਂ 

ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ 

ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ - ਜਾ 

/ਤਿਸ਼ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ / ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ 

ਰਹਗਇਆ / ਬ੍ਰਹਮਾ /ਕੈਸ਼ਨੁ ਮਹੌਲ ਉਪਾਏ ਆਇਆ ਮਹਾ 



ਜਗਤ-ਰਚਨਾ-ਸਮਾਂ 

ਵਧਾ/ਇਦਾ/ . . . ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭ ਗੁਪਤਹਾ 

ਪਰਗਟ ਆ/ਇਦਾ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੩੬)। 

`ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵਿਲਖਣ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ 

ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਲਿਪਤ ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ' ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਦਾ 
ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਕੇਤੇ ਜੁਗ ਵਰਤੇ ਗੁਝਾਠੈ / ਤਾੜ 

ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਡੋ / ਧੁੰਨੂਕਾ/ਰ ਨਿਰਾਲਨ ਬੈਠਾ ਨ ਤਾਂਦਿ 

ਧੰਹੁ ਪਸਾਰਾ ਹੈ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੨੬)। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ- 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 'ਸੂੰਨ੍ਯ” (ਸੁੰਨ) ਸੀ। ਉਸੇ ਸੁੰਨ ਤੋਂ 

ਹੀ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਤਿਨ-ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ -- ਨਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਘਨ ਧਾਗੀ/ 

ਆਹਪ /ਨੈਰਾਲਨੁਾ ਅਪਰ ਅਪਾਨ / ਆਗੇ ਕੁਦਗਤਿ ਕਾਰੇ ਕਰਿ 
ਦੌਥੋ ਸ਼ੰਨਹਾ ਸੰਨ ਓਪਾਇਦਾ/ ਪਉਣੁ ਪਾਣਾ ਸੰਨ ਤੇਂ ਸਾਜੇ / 

ਲ੍ਰਿਗਟੇ ਓਪ/ਇ ਕਾਇਮ ਗੜ ਰਾਜੇ / ਅਗਨੈ' ਪਾਣਾ ਜੀਉ 
ਜੋਤਿ ਤਮਗਾ ਲੰਨ ਕਲਾ ਰਹਾਇਦਾ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੧੦੩੭)। 

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨਾ ਵਿਚ 'ਸੁੰਨ” 

(ਵੇਖੋ) ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ-ਮਾਤਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਸਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਰੂਪ, ਰੈਗ, ਰੇਖਾ, ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿਰਜਨ-ਪ੍ੁਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। 

ਜਗਤ-ਰਚਨਾ-ਸਮਾਂ : ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦ ਹੋਈ? 

ਇਹ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਇਸ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਜਾਂ ਮੁਹੂਰਤ ਸੀ। 

ਜੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮੇ' ਦਾ 

ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ 

ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ 'ਕੁਰਾਨ' ਵਿਚ ਅਵੱਸ਼ ਹੁੰਦਾ। 

ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮੇ' ਦਾ ਗਿਆਨ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮੇ” 

ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ 
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ਸਚਮੁਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਰਚੈਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਕਵਣੁ ਸ਼ ਵੌਲਾ 

ਵਖਤ ਕਾਵਣੁ ਕਾਵਣ /ਲ/ਤ ਕਾਵਣੁ ਵਾਠ/ ਕਾਵਾਂਣ ਸਿ 

ਰਤਾ ਮਾਹ ਕਵਣੁ /ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਲ / ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ 

ਪੰਡਤਾਂ /ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਲੁ' ਪੁਰਾਣ / ਵਖਤ ਨ ਪ/ਇਓ ਕਾਦੀਆਂ 

/ਨ ।ਲਿਖਨੈ ਲੰਖ ਕਰਾਣੁ / /ਥ/ਤਿ ਵਾਰ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੀ 

ਭਾਤਿ ਮਾਹ ਨ ਕੋਏ/ ਜਾ ਕਰਤਾ /ਲੈਰਠਨ ਕਉਂ ਸਾਜੇ ਆਗੇ 

ਜਾਣੈ ਸ਼ੋਈੀ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ 
ਸਿਵਾਏ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ 

ਹੈ -ਪਤਾ ਕਾ ਜਨਨ' ਨੈ ਜਾਨੰ ਪੁਤ / ਸ਼ਗ਼ਲ ਪਰੋਈ 
ਅਪਨੈ ਨੂ/ਤਿ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੨੮੪)। 

ਜਗਤ-ਰਚਨਾ-ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ 
ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ-ਬੱਧ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਨ ਨਹੀਂ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ 

ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੀ ਕਾਵਿਮਈ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ 

ਪਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਖਿਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਥੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਿਅਕਤ ਨਿਰਲਿਪਤ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਤੋ ਹੀ ਸਗੁਣ ਰੂਪ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ -- _ਆਂਵਗਤੋ _#ਨੈਰਮਾ/ਇਲ਼ ਉਪਜੇ 
/ਨੈਰਗੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਗੁਣੁ ਕੰਆ/ (ਗੁ. ਗੁੰ. ੯੪੦)। ਤਦ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਵਲ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਿਆਪਤ ਸੀ ਅਤੇ 

ਹੁਕਮ ਤੋੱ' ਹੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। 

ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 

ਹਉਮੈ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਬਣੀ। ਡਾ. 
ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ”) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਹਉਮੇ 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਖ੍ਯ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਹੈ। 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਕੁਮ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ? ਇਸ 

ਸੰਬੈਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਥਨ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਪਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਵਨ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 
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ਹੋਈ। ਜਲ ਤੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ- ਆਕਾਸ਼, ਪਾਤਾਲ ਅਤੇ 

ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ- ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ-ਸ਼ਾਚੈ ਤੌ ਪਫਨਾ 

ਭਾਇਆ ਪਵਨ ਤੌ ਜਲੁ _ਹੋਇ/ ਜਲ ਤੇ /ਤ੍ਰਿਤਵਣ 

ਸ਼ਾਨ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤਿ ਸ਼ਸਈ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੯)। 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਰੰਗ-ਯੁਕਤ ਜਲ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਨਾਂ 

ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ੍ਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ 

ਪੰਜ-ਭੌਤਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ 

ਸੈਸਾਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਸੀਮਾ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ- ਜਲ ਤਰੰਗਾ ਅਗਨੀ ਪਵਨ 

ਫਾਨਿ ਤੰ #/ਲੈ ਸ਼ਗਡ ਓਪਾਇਆ/ ਔਸ਼ਾ ਥਲ ਛਲ ਤਿਨਾ 

ਕਉ ਦੀਆ ਹੁਕਆੰ ਠਾ/ਕਾ ਰਹਾਇਆ/ (ਗੁ. ਰੀ੍. ੧੩੪੫)। 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਅਵਸਥਾ ਤੋ ਪਵਨ, ਜਲ, ਅਗਨੀ, ਬ੍ਹਮਾ, 

ਵਿਸ਼ਣੂ , ਮਹੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੫੦੩-੦੪)। 
ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੀ “ਥਿਤੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਗਤ ਰੂਪ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜ 

ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ 

ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਸੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ 

ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ, ਭੈ 

ਅਤੇ ਪ੍ਮ, ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਅਤੇ ਅਨੋਕ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ, ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਬੋਲੀਆਂ, ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ 

ਪੁਰਾਣਾਂ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ 

_ - ਆਪ ਸਚ ਕੰਆ ਕਰ ਜੋਟਿ/ ਅੰਡਜ ਫੋੜਿ ਜੋੜਿ 

/ਵਿਛ/ੜਿ/ ਧਰਤਿ ਅਕਾਲ਼ੁ ਕੰ? ਬੈਸ਼ਣ ਕਉ ਥਾਉ / ਰਾਤ 

/ਦਿਨੰਤੁ ਕਏ ਭਉਂ ਭਾਓਂ/... (ਗੁ. ਗੰ. ੮੩੯)। 

“ਬ੍ਹਮਾਂਡ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਪਿਛੇ ਵੀ ਅੰਡੇ ਤੋਂ 

ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਵਿਕਾਸ-ਕੁਮ ਦਾ ਇਕ 

ਆਪਣਾ ਲੈਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 

ਜਗਤ-ਰਚੈਤਾ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰਦੁਅੰਦ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 
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ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਛੇ 

ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਲਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ 

(ਪ੍ਕ੍ਤੀ) ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 

ਕਾਰਣ-ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ 

ਕ੍ਪਾ-ਦ੍ਿਸ਼ਟੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਛੇ ਨ ਸ਼ਾਜ਼ੇ ਪੱਛਿ ਨ ਢਾਹੇ ਪੁਛ ਨ ਦੇਵੀ 
ਲੰਇ/ ਆਪਣਾ ਕੁਦਗੰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣ ਆਪੇ ਕਰਣੁ ਕਗੇਇ/ 

ਸਭਨਾ ਵੇਲ ਨਦਾਨੇ ਕਾਨ ਜੰ ਭਾਵੈ ਤੋੰ ਦੋਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੫੩)। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 

ਕਰਕੇ , ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਧਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ 

ਰੋਇਆ ਹੈ - ਤੁਧ ਆਪੇ ਜਗਤ ਓਪਮਇਕੀ ਤੁਧ ਆਪਾਂ 

ਧੰਧੇ ਲਇਆ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੮)। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ -- ਨਾਨਕਾ ਜੰਆ 

ਉਪਾ/ਏਕੈ /ਲਿ/ਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਝਹਾ/ਲਿਆ/(ਗੁ. ਰੰ. ੪੬੩)। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੋ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹਨ। ਬ੍ਹਮਾ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ-ਵਿੱਤੀ 

ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਤੋਂ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ 

ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 

ਪਰਮਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 

ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਪਤ ਰਖਿਆ ਹੈ -- ਬੂਹਮਆਾ 

/ਝਸ਼ਨੁ ਮਹੌਲ ਦੋਵ ਉਪਾਇਆ । ਬ੍ਰਹਮ /ਦਤੇ ਬੰਦ ਪੂਜਾ 

ਲਾਇਆ / ਦਸ ਅਵਤਾਗੀ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਆਇਆ / ਦੌਤਾ ਮਾਰੇ 

ਧਹਇ ਹੁਕਾਨ ਸ਼ਝ਼7ਇਆ/ ਇਨ ਮਹੇਸ਼੍ਨ ਸੇਵ /ਤਨ੍ਹ ਅੰਤ ਨ 

ਪਇਆ / ਸਚੀ ਕੰਨਮੰਤਾ ਪ/ਇ ਤਖਤ ਭਚਾ/ਇਆ / ਦੁਨੀਆ 

ਧੰਧੈ ਲਇ ਆਪੁ ਛਪ/ਇਆ/ (ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੨੭੯)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। 

ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ 

ਚਾਂਦਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨੋ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਦੁਆਰਾ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ 

ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਆਘਨਨ੍ਹੰ 

ਆਪੁ ਸਾਜਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ / ਅੰਬਰ ਧਗਤਿ /ਵਿਛੋ/ੜਾ 



ਜਗਤ-ਰਚੈਤਾ 

ਚੰਦੋਆ ਤਾ/ਣਿਆ। /ਵਿਣੁ ਥੰਮੂਹਾਂ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇ ਸਬਦੁ 

ਨਨਸਂਣੇਆ / ਨੂਰਜੁ ਚੰਦਾ ਓਪਾ/ਏ ਜੰਤਿ ਸਆ/ਣੇਆ / ਕੀਏ 

ਰਾਤਿ /ਦਨੰਤੁ ਚੌਜ /ਵੇਡਾ/ਣਿਆ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੨੭੯)। 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੈਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੰਡਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ, ਖਾਣੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਪਰਬਤਾਂ , 

ਜੀਵ-ਜੰੜੂਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਲਗਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰੂਪ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ -- 

ਸੌਤਜਾਂਹ/ ਸੋ ਅਤਿ ਜ਼ਾਣੈ ਨਾਟਕਾ ਸਰਾਂ ਮੋਰਾਂ ਜੰਤਾਹ/ 

ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੰ ਸ਼ੰਆਲੇ ਸ਼ਭਨਾਹ/ ਨੰਗਨੇ ਕਰਤੀ 

ਜਗੈਨਾਥ, ਪੁਰੀ 

ਬਾਹਰ ਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ--ਪਧੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਐਸ੍ਰ ਵੇਖਣ ਕਾਂ 

ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ / ਦੋਥੋ ਬੂਝੈ ਸਭਾ ਕਛੂ ਜਾਣੈ ਅੰਤਾਓ ਝਾਹ/ਨ ਗੰਵ 

ਗਹਿਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੩੩)! 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। 

ਜਗਨ : ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ” “ਯੱਗ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ- ਸ਼ਗਨ ਕਰੈ ਬਹੁ ਡਾਰ ਅਫਾਰ?//ਬੇਨੁ ਗੁਰ ਪੁਛੇ ਜਾਇ 
ਪਾਇਆਨ?/ (ਗੁ. ਗੰ. ੨੨੪)।. 

ਜਗਾਤੀ/ਜਗਾਤੀਆ : “ਜਗਾਤ'” (ਜ਼ਕਾਤ) ਲੈਣ 
ਵਾਲਾ, ਕਰ ਉਗਰਾਹਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਉੜੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਾਮ, ਕੋਂਧ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਜਗਾਤੀ” 

ਕਿਹਾ ਹੈ- ਕਾਲ ਲੰਧ ਦੁਇ ਭਏ ਜਗਾਤਾੀ ਮਨ` ਤਰੰਗ 

ਕਰਣਾ ਕੀਆ /ਚੌਤਾ /ਭ' ਕਰਣਾ ਤਾਹ / ਸੋਂ ਕਰਤਾ /ਚੌਂਤਾ ਕਰੇਂ 

ਨਹ ਓਪ/ਇਆ ਜਗਾ / (ਗੁ. ਰੰ. ੪੬੭)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 

ਨਿਮਿਤ ਅਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਦੋਵੇ' ਕਾਰਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ - ਆਪੰਨੂੰ 

ਆਹ ਸ਼ਾਜੋਓਂ ਆਪੀਨੂੰ ਗੱਚਿਓਂ ਨਾਉਂ / (ਗੁ. ਗੁੰ. ੪੬੩)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਸੰਬੈਧੀ ਸਾਂਪ੍ਯਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਪੁਰਸ਼ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸ਼ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੰ ਹੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ ਦਾ 

ਮੂਲ ਰਚੈਤਾ ਜਾਂ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 

` ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ 

ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਘਾਟ-ਵਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਭੁਲਣ ਅੰਦ/ਨ 
ਸਭਾ ਕੌ ਅਭਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ / (ਗੁ. ਰੀ. ੬੧)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਉਤੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਆਂ 'ਪਟੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜ- 

ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਕਾਰਾਂਤਰ 

ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ-ਚੇਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਬਟਵਾਰਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੩੩੩)। ਵੇਖੋ 'ਜ਼ਕਾਤ'। 

ਜਗਾਤ/ਜਗਾਤਿ : ਵੇਖੋ 'ਜ਼ਕਾਤ'। 

ਜਗੀਨਾਥ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ। ਵੇਖੋ 
“ਜਰੀਨਾਥ, ਪੁਰੀ”। 

ਜਗੀਨਾਥ, ਪੁਰੀ : ਇਹ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 
ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦਾ ਇਕ ਪੂਜ੍ਯ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਉੜੀਸਾ (ਵੇਖੋ) ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਵਸੇ ਪੁਰੀ 

ਨਗਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਜਗੀਨਾਥ (ਜਗਨ- 

ਨਾਥ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ- 

ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ੈਖ-ਖੋਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਗੀਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ 

ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ' 20 ਫੁਟ ਉਚੀ 

ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਉਥੋਂ ਲਗਭਗ 4600 ਫੁਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ 

ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 410760 ਵਰਗ ਫੁਟ ਹੈ 

(652 ਫੁਟ ਲੈਬਾ ਅਤੇ 630 ਫੁਟ ਚੌੜਾ)। ਮੰਦਿਰ ਦੀ 
ਉਚਾਈ 192 ਫੁਟ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 

ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ 120 ਮੰਦਿਰ 



ਜਗੀਨਾਥ, ਪੁਰੀ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13 ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਬਤੀ 

ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ 

ਸੋਬੈਧ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਾਂ ਦਾ 
ਸਮਨਵਿਤ ਰੂਪ ਪੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 

“ਭੋਗ-ਮੰਦਿਰ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ 

ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 'ਰੰਗ-ਮੰਦਿਰ” ਹੈ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਨਾਚ, ਗੀਤ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ “ਸਭਾ- 

ਮੰਡਪ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ 

ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 'ਅੰਤਰਾਲ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ (ਜਰੀਨਾਥ) ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਬਲਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। 

ਜਰੀਨਾਥ, ਪੁਰੀ 

ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, 'ਬ੍ਹਮ- 

ਪੁਰਾਣ” (ਅ. 43-44) ਅਨੁਸਾਰ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ 

ਰਾਜਾ ਇੰਦ੍ਦਿਉਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 
ਵੇਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 

ਵਾਸੁਦੇਵ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ) ਹੀ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਥੇ ਅਸ਼੍ਰਮੋਧ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ। 

“ਸਕੰਦ-ਪੁਰਾਣ' (ਉਤਕਲ-ਖੰਡ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਨੇ 
ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ 

ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ 

ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 

ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ` ਵੇਖੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਮੰਨ 

ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਕ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਵ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 

ਗਿਆ, ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਹੀ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਂ ਕੇ ਮੂਰਤੀ 

ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਦੋ' ਨੀਲ ਵਰਣ ਮਣੀ 

ਉੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ 

ਸਿੰਘ-ਦੁਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਗੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ 

ਮਹਾ-ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਮਨਾਏ 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ 24 ਪੁਰਬਾਂ (ਪਰਵਾਂ) ਵਿਚੋ ਸਭ ਤੋ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰਵ “ਰਥ-ਯਾਤ੍ਰਾ” ਹੈ ਜੋ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 

ਦੀ ਸੁਦੀ ਦੋ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤ੍ਰਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਥ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਜਰੀਨਾਥ ਦੇ ਰਥ ਦਾ 

ਲੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀ' ਲਗੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ 

ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚੇ ਛਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਬ੍ਹਮਾ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ 

ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ 

ਨਾਥ (ਜਗਨ-ਨਾਥ) ਕਹਿ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਰਾਜਾ ਅਨੰਤ-ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਵਰਗਾਕਾਰ 35 ਫੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 45 ਫੁਟ ਉਚੇ ਇਸ ਰਥ ਹੇਠ 

7 ਫੁਟ ਵਿਆਸ ਦੇ 16 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਭਗਵਾਨ ਜਰੀਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਰਥ 

ਸੁਭਦ੍ਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ 12 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਦਾਂ 

ਪਹੀਇਆਂ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਰਥ ਬਲਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਭਦਾ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 
ਰਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਥ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਥ 

ਨਾਲੋਂ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵਿਚ ਘਟ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖਿਚਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਇਆਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ 

ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਜਗੰਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਵਿਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਇਸ 

ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਨੇ ਇਸ 

ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਅਜ੍ਰ ਜਰੈ ਸ਼ /ਨੇਝ੍ਰ 

ਡਰੋ / ਜਗੰਨਾਥ /ਸਉਂ ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰੈ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੭੪)। 

ਜਨਮਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਲੋ 

ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਆਂ/ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ 

ਉਲੋਖ ਹੈ। “ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ” ਵਾਲਾ ਆਰਤੀ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ 

ਇਥੇ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ 

ਅਤੋ ਜਰੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚਾਲੇ 'ਮੰਗੁਮਟ” ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ- 

ਧਾਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬਾਵਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਦਮੋਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ ਤਾਂਬ੍ ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। - 



ਜਜਮਾਨ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਚਕ 

ਸ਼ਬਦ ਵਜੋ' ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 
ਜਗੀਨਾਥ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਸੇ ਹਨ- 

ਜਗੰਨਾਥ ਸਭੇ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਠ/ਕੇ ਖੀਨੀਂ ਸਭ ਨਥਹਾਰੇ / 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੮੧)। ਇਸ ਨੂੰ “ਜਗਦੀਸ” ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਵੀ 

ਦਸਿਆ ਹੈ - ਜਗੰਨਾਲੁ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸ਼ਾਈ ਕਹਿ /ਕੇਰਪਾ 

ਸਾਧ ਲਾਵੈ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੭੮)। 

ਜਜਮਾਨ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਯਜਮਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ 

'ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 

ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਲ-ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋ ਯੱਗ ਕਰਵਾ ਕੇ 

ਦੱਛਣਾ ਆਦਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਜਮਾਨ-ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪਰੋਪਰਾ 

ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਲ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਲਈ ਯੱਗ 

ਕਰਕੇ ਦਾਨ-ਦੱਛਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪੀੜ੍ਹੀ- 

ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਜਜਮਾਨੀ ਪ੍ਰਥਾ” 
ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ 

ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਸਾਨ- 

ਲਾਗੀ ਸੋਬੈਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਜਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਕਰਤਾ ਤੂ 

ਮਰਾ ਜਜਮਾਨੁ //ਇਕ' ਦਾਮੈਣਾ ਹਉਂ ਤੈ ਪਹਿ ਆਗਉਂ ਦੇਹਿ 

ਆਪਣਾ ਨਾਨ /(ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੩੨੯)। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ “ਪਟੀ” 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਜਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਾਨ 

ਸਮਝਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - 

ਸਾਈ ਪੜਾ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸ਼ਾ ਤੇਲੀ ਏਤੁ ਧਭਨੇ ਖਾਸ਼ੈ ਤੇਰਾ 

ਜਨਮ ਗਇਆ। (ਗੁ. ਗੰ. ੪੩੫)। 

ਜਜਮਾਲਾ/ਜਜਮਾਲਿਆ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋੜ੍ਹੀ (ਕੁਸ਼ਟ 
ਰੋਗੀ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਤੋ ਛੂਤ 
ਕਾਰਣ ਰੋਗ ਲਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ- 

ਵਿਸਤਾਰ ਘਟੀਆ, ਨੀਚ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ 

ਹੋਣ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੋ “ਆਸਾ ਕੀ 
ਵਾਰ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ 

ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰਖਣ ਲਈ 

ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਵਿਅਕਤੀ 

ਜਨਕ 

ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਥੇ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 

ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਨਾਨਕਾ ਜੀਅ ਉਪਾਇ 

ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਝਹਾਲਿਆ।/ ਓਥੋਂ ਸ਼ਚੇ ੀੰ ਸਚ /ਨੈਸ਼ੜੀ 

ਚਾਣ ਵਖ ਕਢੇਂ ਜਜਮਾਨਿਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੩)। 

ਜਭ : ਵੇਖੋ 'ਯਤ'। 

ਜਤੀ : ਇਹ “ਯਤਿ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਯਤੀ”। 

ਜਨਕ : ਇਹ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ “ਸੀਤਾ” (ਵੇਖੋ) 

ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਿਥਿਲਾ ਦਾ ਇਕ ਸੂਰਜਵੈਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ 

ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ' ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਵਜ 

ਨਿਮਿ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸੰਤਾਨ ਮਿ੍ਤੂ ਹੋ ਗਈ' ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਜਨਕ” ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋ ਬਿਨਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। 

“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” (ਬਾਲ-ਕਾਂਡ) ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਨਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਮਿ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ.ਮਿਥਿ 

ਸੀ। ਇਸ ਵੰਸ਼-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਕ ਹੀ 

ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਜਨਕ-ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀਹਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਹ ਜਨਕ 

ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਲ-ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹੈ- ਉਦਾਵਸੁ, ਨੰਦਿਵਰਧਨ, ਸੁਕੇਤੁ, ਦੇਵਰਾਤ, ਬ੍੍ਹਿਦ੍ਥ, 

ਮਹਾਵੀਰ, ਸੁਧਿ੍ਤਿ, ਧਿ੍ਸ਼੍ਟਕੇਤੁ , ਹਰ੍ਯਸ਼, ਮਰੁ, ਪ੍ਤੀਂਧਕ, 
ਕੀਰ੍ਤਿਰਥ, ਦੇਵਭੀਰੁ, ਵਿਬੁਧ, ਮਹੀਧ੍ਕ, ਕੀਰ੍ਤਿਰਾਤ, 

ਮਹਾਰੋਮਾ, ਸੂਰ੍ਣਰੋਮਾ, ਹ੍ਸੂਰੋਮਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਵਰਾਤ ਨੂੰ 

ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਸੈਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਸੁਅੰਬਰ 

ਵੇਲੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਹਸ਼ਰਰੋਮਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ - ਵੱਡਾ 

ਸੀਰਧੂਜ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕੁਸ਼ੂਧਜ। ਕੁਲ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਸੀਰਧੂਜ “ਜਨਕ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਵਿਦੇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ “ਵਿਦੇਹਰਾਜ ਜਨਕ” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ - 

ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਉਰਮਿਲਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਰਾਮ ਚੰਦੁ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਰਮਿਲਾ ਦਾ ਲੱਛਮਣ 

ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੁਸ਼ਧੂਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ 

ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ -- ਮਾੰਡਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਿਕੀਰਤਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 



ਜਨਕ 

ਪਹਿਲੀ ਭਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਤੂਘਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। 
ਜਨਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਮ- 

ਅਰਥ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭਾ 

ਤੱਤ੍ਰ-ਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 

ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਂਗ 

ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸੀਰਧੂਜ” ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 

ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਤੇ ਹਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਤਾ ਹਲ 

ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆੜ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਯਾਗੁਵਲ੍ਕਯ ਰਿਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਉਦਾਰ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਯੱਗਾਂ ਵੇਲੇ 

ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਇਹ 

ਆਪਣੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜ- 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। 

“ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” (30-31) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਨੇ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਮਾਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸਵਰਗ-ਲੌਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਬੋਂ' ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ- 

ਪੂਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
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- ਤੁ ਤਾ ਜਨੈਕਾ ਰਾਜਾ ਅਉਂਤਾਰ ਸਬਦੁ ਸੰਸ਼ਟਨੇ ਸਾਰ 

ਰਹ/ਹ ਜਗਤ੍ਰ ਜਲ ਪਦਮ ਯੀਚਾਰ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੯੧)। 

ਜਨਮੇਜਾ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਨਮੇਜੇ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ -- ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਪਇ ਗਇਆ/ ਏਕਾ ਕਾਗੰਣ ਪਾਪੀ 

ਭਾਇਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੪); ਜਨਮੌਜੈ ਗੁਰ ਸਥਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ/ 

/ਕੇਵ ਸਚ ਪਾਵੈ ਭੂਰਨ ਭਲਾਨਨੇਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੨੨੫)। 

ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ 

ਜਨਮੇਜਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਨਮੇਜਯ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰੁ-ਵੰਸ਼ੀ ਅਰਜੁਨ ਦਾ 

ਪੜਪੋਤਾ, ਅਭਿਮਨ੍ਯੁ ਦਾ ਪੌਤਾ ਅਤੇ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਦਾ 

ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 

“ਦੇਵੀਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (2/10-12) ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਦੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਤੰਕ ਮੁਨੀ ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ 

ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਤਕ੍ਸ਼ਕ ਨਾਂ ਦੇ 

ਸੱਪ ਦੇ ਡਸਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਜਨਮੇਜਯ ਬਹੁਤ 

ਕਂਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਤੰਕ ਮੁਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ 

ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਦੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 

ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਜਦੋ ਜਨਕ 
ਉਥੋਂ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ 

ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਨਕ ਉਥੇ 
ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ 
ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋ ਜਨਕ ਤੋ 
ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਜਨਕ 

ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ। 
ਕਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਨਕ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਕੁਝ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। 

ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਜਨਕ ਨੂੰ ਇਕ 
ਸਾਧਕ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਪਰਾਇਣ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜਪਿਓ ਨਾਲ ਸੁਕ ਜਨਕ ਗੁਰਬਚਨ? ਹਾਰੇ 

ਹਰੇ ਸ਼ਗੰਣਿ ਪਰੇ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੯੫)। ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ 

“ਸਰਪਸਤ੍ਰ' ਨਾਂ ਦਾ ਯੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕ ਸੱਪ ਬੁਲਾਉਣ 

`ਤੇ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਲਗੇ । ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤਕ੍ਸ਼ਕ ਨੇ 

ਇੰਦ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ। ਉਤੌਕ ਨੇ ਇੰਦ ਸਹਿਤ ਤਕ੍ਸ਼ਕ ਨੂੰ 

ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਵਿਰਾਟ ਯੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਦ ਤਕ੍ਸ਼ਕ 

ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਕੱਲਾ ਛਡ ਕੇ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਰਤ੍ਕਾਰੂ 

ਦਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸਤੀਕ ਵਾਸੁਕਿ ਨਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮਨ-ਇਛਿਆ ਵਰ 

ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਨਮੇਜਯ ਨੇ ਯੱਗ ਸਮਾਪਤ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਤੀਕ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ 

ਪਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਗਿਆ ਕਿਉਕਿ 

ਅਸ਼ੂਮੇਧ ਯੱਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ-ਹਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ 

ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਤਿਆ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ 

ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ 

ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਮਣ ਲਿਖੇ ਹਨ। 

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਛਡ ਕੇ ਜਨਮੇਜਾ 

(ਜਨਮੇਜਯ) ਬਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਇੰਦ੍ੇਤ ਮੁਨੀ 
ਨਾਲ ਮੋਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਾਸਚਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਸ ਤੋ ਸਾਰੀ 



“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਸੁਣੀ। ਵਿਆਸ ਨੇ ਹੋਣੀ ਦੇ ਅਟਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ _ਭਵਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਉਤੇ ਕਿਹੜੀ 

ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋ ਬਚਣ 

ਦੇ ਅਨੇਕ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੋਣੀ ਟਲ ਨ ਸਕੀ। ਵਿਆਸ 

ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 

'ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ' ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖ-ਸੰਤਾਪ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। 

ਪਰ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਪ- 

ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਜਨੇਊ : ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੋਧ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੈਸਕਾਰ 
ਨਾਲ ਹੈ। 'ਜਨੋਊ” ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ “'ਯੱਗੋਪਵੀਤ” ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਭਾਵ ਹੈ “ਯੱਗ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਉਪਰੋ' ਲਪੋਟਿਆ ਹੋਇਆ 

ਬਸਤ੍ਰ' (ਮਿਗਚਰਮ)। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੱਗ ਕਰਨ 

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ 

ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਪਵਿਤਰ ਸੂਤਰ” ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 
ਯੱਗੋਪਵੀਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਕ _ਸਮਾਰਤ (ਸਮਿਤੀ 

ਅਨੁਸਾਰੀ) ਸੈਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਉਪਨਯਨ' 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ (ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ 

ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ- 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਕ ਨੂੰ) 

ਆਚਾਰਯ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਖਿਆ (ਵਿਦਿਆ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਕ ਜਾਤੀਗਤ ਗਿਆਨ 

ਅਤੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ 

ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਆਚਾਰਯ ਉਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਪਨਯਨ ਸੈਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ 

ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਜ (ਦੋ ਜਨਮਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੀ 

ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਪਨਯਨ ਸੈਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ' ਹੈ ਜਿਵੇਂ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਲਕ ਦਾ ਅੱਠਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਛਤ੍ੀ ਬਾਲਕ ਦਾ 

ਯਾਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਬਾਲਕ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 

ਜਪ/ਜਾਪ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 

ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ 

ਯੱਗੋਪਵੀਤ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਪਨਯਨ ਲਈ ਵਰਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 

ਰੁਤਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ 

ਆਰੈਭ ਮੁੰਡਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ 

ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗੋਟ ਬੈਨ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਰੀਰ ਸੰਬਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ 

ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਖਲਾ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ 

ਹੈ। ਮੇਲਖਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੱਗੌਂਪਵੀਤ ਧਾਰਣ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਜ 
ਉਪਨਯਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ “ਯੱਗੋਪਵੀਤ-ਸੰਸਕਾਰ” 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੱਗੋਪਵੀਤ ਤਿੰਨ-ਲੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਭ ਲਈ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦਾ, ਛਤ੍ਰੀ ਲਈ ਸਣ (ਅਲਸੀ) ਦਾ 

ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਲਈ ਉਨ ਦਾ ਯੱਗੋਪਵੀਤ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਵੱਖੀ ਵਲ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮੱਧ-ਯੁਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਯੱਗੋਪਵੀਤ ਨਾਲ 

ਸੰਬੋਧਿਤ ਪਵਿਤਰ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਸੈਸਕਾਰ ਇਕ ਰਸਮ ਜਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ 

ਲਈ ਨਵੀ' ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਯੁਗ-ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਯੱਗੋਪਵੀਤ ਦੇ ਰੁੜ੍ਹ ਰੁਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 

ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ - ਦਇਆ 
ਕਪਾਹ ਸੰਤੌਖ ਸੁਤਾ ਸਤਾ ਗੰਢ ਸੜ ਵਟੁ / ਏਹਾ ਜਨੇਊ 
ਜੀਆ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘੜ / (ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੧)। 

ਜਪ£ਜਾਂਪ : 'ਜਪ” ਜਾਂ “ਜਾਪ” ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ 

ਦਾ ਹੀ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ 

ਵਿਚ ਬੜੀ ਦੀਰਘ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੌਧ-ਮਤ ਦੀ ਮੰਤ੍ਯਾਨ-ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਮੰਤ੍-ਜਪ 



ਜਪਮਜਾਪ 

ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। “ਨਾਰਦ ਭਕਤਿ-ਸੂੜ੍' (82) 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਮਰਣ-ਆਸਕ੍ਤਿ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 'ਮਨੂ-ਸਮਿ੍ਤੀ” (2/85) ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਜੱਪਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਚਿਕ, 

ਉਪਾਂਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਾਨਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਤਰੋਤਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਨਤਾ 

ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। 

“ਵਾਚਿਕ-ਜਪ” ਉਹ ਜਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 'ਉਪਾਂਸੂ" ਉਹ ਜਪ ਹੈ ਜੋ 
ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ 

ਵੀ ਨ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਬਸ ਬੁਲ੍ਹ ਹਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ । 'ਮਾਨਸ- 

ਜਪ” ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਮਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਂ 

ਦੇ ਭੇਦ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। 

ਮਾਨਸ-ਜਪ ਵਿਚ ਜੀਭ ਅਚਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 

ਜੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਮਾਨਸ-ਜਪ” ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਚਿਕ-ਜਪ 

ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਆਪਣੀ ਯੁਕਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਉੱਚਾਰਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਉਤੇ ਅਧਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਪਾਂਸ਼ੂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੀ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 

ਅਧਿਕ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਸ-ਜਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੀ 

ਕ੍ਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਾਧੀ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਜੱਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ 

ਜਪ-ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਤ-ਜਪ, ਨੈਮਿਤਿਕ- 

ਜਪ (ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ), ਕਾਮਨਾ-ਜਪ 

(ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ), ਨਿਸ਼ਿੱਧ-ਜਪ 

(ਜੋ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਂ_ਅਸ਼ੁੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏ), ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ-ਜਪ (ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ 

ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ-ਜਪ, ਚਲ- 

ਜਪ, ਭ੍ਰਮਰ-ਜਪ, ਅਖੰਡ-ਜਪ, ਪ੍ਰ ਦਖਣਾ-ਜਪ ਆਦਿ ਨਾਂ ਦੇ 

ਜੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

“ਭਗਵਤ-ਗੀਤਾ” (10/25) ਵਿਚ ਜਪ-ਯੱਗ ਨੂੰ 

ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੰਜਲਿ ਨੇ 'ਯੋਗਸੂਤ੍ਰ” 

(1/27-28) ਵਿਚ ਜਪ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੰਤ੍-ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ਣਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਕਤ, ਜਪ ਦੀ 

ਅਮੋਘਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਜਪ/ਜਾਪ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਸੰਬੈਧੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 

ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ' ਮੰਤਾਂ 

ਦੇ ਜਪ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ 

ਸੀ, ਪਰ ਪਤੰਜਲਿ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਅਧਿਕ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਅਤੇ ਤੰੜ੍-ਯੁਗ ਵਿਚ ਅਰਥ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਤਵ ਹਟ ਕੇ 

ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਧਾਪੂਰਵਕ ਜਪ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਜਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ 

ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਥਾ- 
ਪ੍ਸੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਸੈਤ ਅਤੇ ਭਗਤ 

ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਦੀ ਇਕ ਦੀਰਘ ਪਰੰਪਰਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ 

ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ - ਵਾਚਿਕ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਰ 

ਉਚਰਿਤ ਹੋਵੇ), ਕਾਇਕ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਹੋਂਠ ਹਿਲਣ) 

ਅਤੇਂ ਮਾਨਸਿਕ (ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ)। ਡਾ. 

ਪੀਤਾਂਬਰ ਦੱਤ ਬੜਥਵਾਲ (ਹਿੰਦੀ ਕਾਵ੍ਯ ਮੇ ਨਿਰਗੁਣ 

ਸੰਪ੍ਦਾਇ?) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਵਾਰ ਜਾਪ, ਅਜਪਾ- 

ਜਾਪ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ ਜਾਪ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਜਪ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਦਿਲੋ' ਕੀਤੇ ਨਾਮ-ਜਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਧਨ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ -- #ੁਥਹੁ ਹਨ ਹਰੇ ਸਭਾ ਕੌ ਕਰੋ /ਵਿਰਲ਼ੌ /ਹਰਦੀ 

ਵਸਾਇਆ / ਨਾਨਕ /ਜਿਨ ਕੰ /ਹਿਰਦੈ ਵੱਸਿਆ ਮੌਖ ਮੁਕਾਂਤਾ 

/ਤਿਨਹ ਪਇਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੫੬੫)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਪ 

ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ- ਜਪ 

(ਸਾਧਾਰਣ), ਅਜਪਾ-ਜਪ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਜਪ। 

“ਸਾਧਾਰਣ ਜਪ” ਉਹ ਜਪ ਹੈ ਜੇਦ ਜੀਭ ਨਾਮ ਦਾ 

ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ੍ਰ 

ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਪ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ -- ਰਸ਼ਨਾ ਨਾ 

ਜਪਹ ਤਬ ਮਥਏ /ਇਨ /ਓ/ਨਿ ਆੰਮ੍ਿਤ ਪਾਵਹ / (ਗੁ. ਗੰ . 

੭੨੮)। ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਰੰਭ 

ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਧਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜਪ-ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹੋਠ ਹਿਲਣੇ ਬੰਦ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਪਾ-ਜਪ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਜਪ ਦਾ ਇਹੀ 

ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸਾਧਕ ਉਚਿਤ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਅਗਲੇਂ ਜਪਾਂ ਵਲ ਕੇਂਦਰਿਤ 
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ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਗਿਆਸੂ ਲਈ 

ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ 
ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ “ਜਪ” ਰਖਿਆ ਹੈ। 
“ਅਜਪਾ-ਜਪ” ਉਹ ਜਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈੱਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ 

ਸਾਧਨ (ਜੀਭ, ਮਾਲਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ 

ਈਸ਼ਵਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ 

ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ ਦੀ ਬੌਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਹਜ-ਜਪ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਥ-ਪੰਥ ਅਤੇ ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਜਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀ' 
ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਪ ਦੀ ਅਖੰਡ ਧਾਰਾ ਪ੍ਵਾਹਿਤ ਹੋਣ 

ਲਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜਪਾ-ਜਪ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਅਜ਼ਪਾ ਜਾਪ ਜਧੰ ਮ/ਮੈ ਨਨ/ (ਗੁ. 
ਗੰ. ੮੪੦); ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਆਮੰਦ ਜੁਗਾ/ਦਾ 

ਸਮਾਈਂ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੯੧)। 

“ਲਿਵ-ਜਪ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਪੂਰਣ ਲੀਨਤਾ। “ਲਿਵ” 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਲਯ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਪ ਤਿੰਨ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਤਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਸੁਰਤਿ ਰਾਹੀਂ ਜਪ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਰੋਮ ਤੋ 

ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣ-ਗਾਨ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਨ ਸੁਣੀ ਜਾ 

ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ 

ਜਪੁਜੀ 

ਵਡਿਆਈ ਉਤਰੋਂਤਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ 

ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ-ਜਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਕ 

ਸਹਿਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਪੁਜੀ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ 
ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ 

ਕਹੋ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ-ਮਾਤਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ 

ਧਰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਤ ਪਾਠ ਨਾਲ 

ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦ ਹੋਈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉ'ਦਾ। 

“ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ ਨੰ. 10) ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਈਂ- 

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਪਰੈਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਏ 
ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ 
ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੀ 53ਵੀ' ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 

ਤੇ “ਜਪੁਜੀ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੇਂਟ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ 

ਕਿਉਕਿ ਖਡੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭੱਲਾ ਜਾਤਿ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਤੋ 
ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 

“ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਦੀ __ਹਰਿਜੀ-ਪੋਥੀ 

(ਗੋਸਟਿ 41) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ “ਅਨਾਹਤ” ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ 

ਇਕਾਗ੍ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ - 

ਕਾਲਿਮਲ ਔਲ ਨਾਗੀੰ ਤੇ ਨੈਰਮਲ ਓਏ ਰਹ/ਹ ਭਗਤ /ਲਿਵ 
ਲਾਈ ਹੈ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੨੫); ਗੁਰਲਾਸ ਜਾਗ ਰਹੇ /ਇਨ 

ਰਾਤ? /ਸ਼ਾਚੋਂ ਕੰ /ਲਵ ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਤਿ /(ਗੁ. ਗੀ. ੧੦੨੪)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਥਵਾ ਨਾਮ-ਜਪ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਜਪ ਦੀ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਰਮੋਸਰ ਦੀ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਉਥੋ' ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਿੱਖ, ਅੰਗਦ, ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਦਾ ਇਕ 

ਜੋੜ ਬੈਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗਦ 
ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਪੁ ਰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ - 

“ਾਂ ਗੁਰੂ ਝਾਝੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਨੂ/ਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦੁ, ਗੁਰ ਬਾਬੇ 
ਦਾ ਬਾਣਾ ਦਾ ਜਪ ਜੌਡ ਬੀਨਿਆ/ ਜਹ ਕਾ ਜੋੜ / 2£/ 

ਅਆਠਤ੍ਰਨੀਹ ੫ਓੜਆਂ ਸਾਠੀੰ ਬਾਣੀ /ਵਚਹੁ ਮਲ ਕਢਿਆ 

ਜਿਉਂ ਦਗੰ' /ਵਚਹਾ ਮਖਣ ਅੜੇ ਕਢੀੰਦਾ ਹੈ /” ਇਸ ਟੂਕ 



ਜਪੁਜੀ 

ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਰਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ' ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਜਪੁ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਸਟਿ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਥਨ 

ਪਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਰੀਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ 

ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ 
ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ 1539 ਈ. ਵਿਚ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਏ ਸਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਤੋ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, 

ਅਨੁਮਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 1530 ਈ. ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ 

ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪੁ, ਜਪੁਜੀ, ਜਪੁ-ਨੀਸਾਣ ਆਦਿ 

ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਜਪੁ” ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਹੈ। “ਜੀ” 

ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਸੂਚਕ ਹੈ। “ਨੀਸਾਣ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਮਣੀ ਜਾਂ ਧੂਜ (ਝੰਡਾ) ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸਰਵ-ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਵਾਇਆ, 

ਉਸ ਦੇ ਆਰੋਭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 
(ਨੀਸਾਣ) ਅੰਕਤਿ ਸਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਨੀਸਾਣ 

ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ 

ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; 
ਨੰਸਾਣੁ' ਗਰ ਜੀਉ ਕੈ ਦਸ਼ਖਤਾ #. ੫' 

ਜਪੁ ਗੁਣ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਉ ਕਿਆ ਸ਼ਖਤਾ ਕਾ ਨਕਲ 

(ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਨਾ 8) 

ਭਾਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ (ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, 

ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਚ 1710 ਬਿ. ਦੀ ਲਿਖੀ ਬੀੜ ਦੇ ਤਤਕਰੇ 
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ਵਾਲੋ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 

ਨੀਸਾਣੁ ਗੁਣੂ ਜੀ ਕੈ ਦਸ਼ਤਖਤਾ ਮਹਲਾ 

ਲਗਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ਼ ਕੇ ਦਸ਼ਖਤਾ ਕਾ ਨਕਲ 
/ਤਸੂ ਕਾ ਨਕਲ਼ ਸ਼ਾ /ਤਿਸ਼ ਕੰ ਨਕਲ ਕਾ ਨਕਲ 

ਜਪੁ ਮਹਲਾ 5 ਹ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ 

ਲਿਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 

ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ-ਉਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤਤਕਰੇ 
ਵਿਚ ਕੇਵਲ “ਜਪੁ ਨੀਸਾਣ' ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
“ਨੀਸਾਣ” ਪਦ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰੈਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਤਤਕਰੇ 

ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ; ਨ ਹੀ “ਜਪੁ” 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ 

ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ “ਜਪੁ” ਹੈ, 

“ਨੀਸਾਣੁ” ਦਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਬੈਧ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। 

“ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਦੋ ਸਲੋਕ ਅਤੇ 38 ਪਉੜੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ 

ਅਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 38 ਪਉੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਦੋਵੇ' ਸਲੋਕ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ 

ਆਦਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਣੀ 

ਦਾ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਬੈਧ ਕੜਵਕ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਕ “ਸੁਖਮਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 

17ਵੀ' ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਖ਼ੀਰਲਾ ਸਲੋਕ ਕੁਝ ਪਾਠਾਂਤਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ 

ਨਾਂ ਨਾਲ “ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਕਲਿਤ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 38 ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ- 

ਚਾਰ ਦੇ ਦਸ ਭਾਵ-ਜੁੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਭਵਨ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੁੱਟ 

ਇਕ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਜਰ 
ਅਤੇ ਅਮਰ ਦਸ ਕੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਸੁਕ 

ਸਾਧਕ ਲਈ “ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲਿ” ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਉਦੇਸ਼ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੀਜੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਣ-ਕੀਰਤਨ ਦਾ 
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ਮਹੱਤਵ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ 

ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 

ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਜੁੱਟ (4-7) ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ-ਸੂਤਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- 

ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਚੁ ਨਾਉਂ ਵਡਿਆਈ ਵ79ਚਾਰੁ / ਕਰਆੰ 

ਆਵ ਕਪੜਾ ਨਦਗੀ ਮੱਖ ਦੁਆਰ / ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹਠ- 

ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀ' ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਸਾਰਤਾ ਦਸਦੇ 

ਹੋਇਆਂ “ਗੁਣੀ-ਨਿਧਾਨ” ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਤੀਜੇ ਜੁੱਟ (8-11) ਵਿਚ ਸ਼੍ਵਣ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾਉਣ ਉਤੋਂ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਜੁੱਟ (12-15) ਵਿਚ 

ਮਨਨ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਭਗਤੀ-ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਸ਼੍ਵਣ ਅਤੇ ਮਨਨ ਉਪਰੋਤ ਜਿਗਿਆਸੂ 'ਪੰਚ” ਨਾਂ ਦੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ “ਪੰਚ” ਵੀ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਭੇਂਦ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਡੁਧ ਭਾਵੈ ਸ਼ਾਈ ਭਾਲ ਕਾਰ / ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਰਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਸਲੋਂ' ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੇ ਥਾਉ/ ਸਦੀਵੀ ਸਤਿ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਥੇ ਪੰਜਵੇਂ' ਜੁੱਟ (16-19) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ “ਜਪੁਜੀ” ਦਾ ਪੂਰਵਾਰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਛੇਵੇਂ ਜੁੱਟ (20-23) ਵਿਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਪਾਪ- 

ਨਾਸ਼ਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਭਗੀਆ ਅੰਤਿ ਪਾਪਾ ਕੰ 

ਸੀੰਗਿ/ ਉਹ ਧੋਂਪੈ ਨਾਵੈ ਕੇ ਠੰਗਿ/ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੱਤਾਂ 
ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਹੈ, ਉਸ ਤੁਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਸੱਤਵੇ' 

ਜੁੱਟ (24-27) ਵਿਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ 

ਅਨੰਤਤਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਉਤੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਜੋ /ਤਿਲ਼ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ 

ਨੇ ਕਰਣਾ ਜਾਏ7/ ਸੇ ਪਹਤਸਾਹੁ ਸ਼ਾਹਾ ਪਾ/ਤਸ਼ਮਹੇੜ 
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ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ / 

ਅੱਠਵੇ' ਜੁੱਟ (28-31) ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ 

ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਨਿਖੇਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੈਤੋਖ, ਧਿਆਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਨੌਵੇਂ ਜੁੱਟ (32-35) ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ 

ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਉੜੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਅਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ 
ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ 

ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਖੰਡ ਅਤੇ 

ਗਿਆਨ-ਖੰਡ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਦਸਵੇਂ ਜੁੱਟ (36-38, 1 ਸਲੋਕ) ਵਿਚ 

ਸਰਮ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਸਚ ਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪਕ 

ਰਾਹੀਂ 'ਸ਼ਬਦ' ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅੰਤਿਮ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸੇਗ ਵਿਚ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਵਿਜੈ-ਸ਼ਾਲੀ ਅੱਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸ ਜੁੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬੜੇ ਢੁੱਕਵੇ' ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੂਲ ਬੋਧਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ - /ਕਵ 
ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਇਐ /ਕੇਵ ਕੂਹਾੜੇ ਤੁਟੈ ਪਲ - ਦਾ.ਉੱਤਰ 

ਹਕਾਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ /ਲਿਂਖਆ ਨਹੱਲ ਅਤੇ 
ਆੰਮ੍ਹਿਤ ਵੌਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉਂ ਵਡਿਆਈ ਵ7ਚਾਨੁ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ 

ਉਤੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ 

ਕੀਤਾ ਹੈ - /ਿਨਾੀੰ ਨਾਆ /ਹਿਆ/ਇਆ ਗਏ ਮਸਕਾਂਤਾ 

ਘਾਲ / ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲ ਕੰਤਾੀ ਛੁਟੀ ਨੱਲਿ/ 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ 

ਮਣੀ-ਕੰਚਨ ਸੰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਬੌਧਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਵਿਚਾਰ-ਲੜੀ ਰਾਹੀ ਭਗਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ 
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ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਜੀਵਨ-ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਜ-ਖੰਡ : ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਦਸੇ ਗਏ 

ਪੰਜ-ਖੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ। ਇਹ ਖੰਡ ਉਤਰੋਤਰ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ 

(ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਮਾਰਿਫ਼ਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ) ਜਾਂ ਪੰਜ- 

ਲੋਕਾਂ (ਨਾਸੂਤ, ਮਲਕੂਤ, ਜਬਰੂਤ, ਲਾਹੂਤ ਅਤੇ ਹਾਹੂਤ) 
ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 

(ਜਾਗਿ੍ਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੁਪਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੀਅ) ਨਾਲ ਵੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ-ਖੰਡ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਜਾਗਿ੍ਤੀ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ 

ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਸ ਖੰਡ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਰੂਪਾਂ, ਪ੍ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਿਚਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਵਿਚ 

ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ , ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਪੁੰਨੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਗਿਆਨ-ਖੰਡ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਮਗਨ ਹੋਣ `ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ 

ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ “ਗਿਆਨ” ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਵਿਚ 

ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਮਹੇਸ਼, ਬ੍ਹਮਾ ਆਦਿ ਵਿਦਮਾਨ 

ਹਨ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ 

ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੈਗ ਹਨ। ਅਨੰਤ ਦੇਸ-ਦੇਸਾਂਤਰ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਨੰਤ ਸਿੱਧ, ਨਾਥ-ਯੋਗੀ, ਖਾਣੀਆਂ-ਬਾਣੀਆਂ, ਰਾਜੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਖੰਡ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਸਰਬੜ੍ਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। 

ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਰਮ-ਖੰਡ” ਹੈ। ਇਸ 

ਖੰਡ ਵਿਚ ਉਦਮ, ਤਪਸਿਆ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਸਰੂਪ-ਨਿਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਆਤਾ 
ਮਨਿ ਝ/ਹਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ 
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ਸਥਿਤੀ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। 
ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 'ਕਰਮ-ਖੰਡ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। “ਕਰਮ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਾਂ 

ਮਿਹਰ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਸੂਰਵੀਰ ਲੋਕ 

ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਾਮ 

ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਨ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੰਡ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 

ਅਨੰਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਮਗਨ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਾਉ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। 

ਪੰਜਵਾਂ ਖੰਡ 'ਸਚ-ਖੰਡ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਾਕਾਰ 

ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੰਤ ਖੰਡ, ਮੰਡਲ ਅਤੇਂ 

ਬ੍ਹਿਮੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਕ ਈਸ਼ਵਰੀ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹਨ 

ਅਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ 

ਪ੍ਸੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤ੍ਾ ਬਾਹਰਵਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਵਰਤੀ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਥੂਲਤਾ ਤੋਂ' ਸੂਖਮਤਾ ਵਲ ਹੈ। 
ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋ' ਜਪੁਜੀ ਸੂਤ੍ਰਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ 

ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੁਟ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਾਗਰ ਵਿਚ 
ਸਾਗਰ ਭਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਅਧਿਆਡਮਿਕ ਯਾੜ੍ਾ ਵੇਲੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 
ਵਿਚੋਂ' ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨਿਪੁੰਣ ਵਿਧੀ 

ਨਾਲ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਅਗਲ- 

ਪਿਛਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਖਦੀ ਹੋਈ ਮੂਲ-ਭਾਵ ਦਾ ਸਹੀ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੰਦ-ਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 

ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ ਦੇ ਬੈਧਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ 

ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰਾਓ ਨਾਲ ਲੈਅ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 

ਸਧੁੱਕੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੋਕ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤ੍ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨ ਪੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਗਤ 

ਗੌਰਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸੂਝ ਦਾ 

ਪਰਿਚਯ ਮਿਲਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ 



ਜਮ/ਜਮਰਾਜ 2$ 

ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਿਕ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਵੌਲ ਨ 

ਪਾਈਆ ਪੰਡਤਾਂ /ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣ / ਵਖਤਾ ਨ ਪਾਇਓ 

ਕਾਦੀਆਂ /ਜੇ /ਲਿਖਾਨੇ ਲੱਥ ਭਰਾਣੁ / 

ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ 'ਮੁਲ-ਮੰਤ੍ਰ' ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ 

ਓਹੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗਾਇਣ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ- 

ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਤੇ “ਕਲਮਾ” ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਜਮਪਜਮਰਾਜ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਯਮ/ਯਮਰਾਜ” ਦਾ 

'ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ । ਵੇਖੋ “ਯਮ/ਯਮਰਾਜ”। 

ਜਮਕੰਕਰ/ਜਮਕਿੰਕਰ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਮ (ਯਮ) 
ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਂ ਸੇਵਕ। ਇਹ ਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ 

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ “ਜਮਗਣ” ਜਾਂ “ਜਮਦੂਤ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ- 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਸਾਰ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਅਵਧੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਉਸ ਦੇ ਪਾਣ ਕਢਣ ਲਈ ਯਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੰਮਕੰਕਰ 

(ਸੇਵਕਾਂ) ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉਤੋਂ 
ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹਰਿ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਮਗਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ - ਧੁਨਿ ਮਸ਼ਤਾਂਕ ਗੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ 

ਨਾਨਕ ਨ/ਨਿਆ ਆਇ / ਜਮਕੰਕਰ ਮਗਰ /ਭਿਦਾ/ਨਿਆਨੁ 

ਗਾੰਡ ਦਰਗਹਾ ਲਏ ਛਡਾ/ਏ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੨੪)। 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪੌਜਵੇਂ' ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ 
ਸ਼ੋਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਜਮਗਣ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 
ਅਤੇ ਜੀਭ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ - #ਤ ਘਟ 
ਵਸ਼ੈ ਪਾਰਝ੍ਹਹਨਾ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ/ ਜਮਕੰਕ੍ਰ ਨੰੱਡਿ ਨ 

ਆਵਈ ਰਸ਼ਨਾ ਗਾੰਡ ਗੁਣ ਗਾਉ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੨੧੮)। 

੨੩ ੪ 
ਜਮਜੰਦਾਰ : ਵੇਖੋ “ਜਮਕੰਕਰ', “ਜਮਦੂਤ”। 

ਜਮਦਗਨਿ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਬ੍ਹਮ-ਰਿਸ਼ੀ ਜੋ 
ਭ੍ਰਿਗੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਚੀਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 

ਜਮਦਗਨਿ 

ਮਾਤਾ, ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਛਤ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗਾਧਿ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਉਲੇਖ “ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਵਜੋ' ਵੀ 
ਆਇਆ ਹੈ। 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਦਾ 

ਉਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਨੇ 

ਸੂਰਜ-ਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਰੇਣੁ (ਜਾਂ ਪ੍ਸੇਨਜਿਤ) ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ 

ਪੁੱਤਰੀ ਰੇਣੂਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ 

ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋ ਜਮਦਗਨਿ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ - 

ਰੁਮਨਵਾਨ, ਸੁਸ਼ੇਣ, ਵਸੁ , ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਸੁ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ -- 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਰੇਣੂਕਾ ਦਾ ਮਨ ਰਾਜਾ ਚਿਤੁਰਥ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ 
ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਂ ਗਿਆ। ਜਮਦਗਨਿ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਇਸ 

ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੱਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ 

ਨੇਂ ਨ ਮੰਨਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ 

ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਗਿਆ-ਪਾਲਣ ਤੋ 

ਧ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਮਦਗਨਿ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ 

ਨੇ ਮਾਤਾ ਰੇਣੁਕਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰ 

ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਜਮਦਗਨਿ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਰਾਜਾ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰਯ 

(ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਸਹਸ੍ਰਬਾਹੂ" ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਆਸ਼੍ਮ 

ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜਮਦਗਨਿ ਨੇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਗਊ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ 

ਉਹ ਗਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ। ਨਾਂਹ ਹੋ 

ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ 
ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 

ਕਾਰ੍ਤਵੀਰਯ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਕਾਰ੍ਤਵੀਰਯ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਮਦਗਨਿ ਨੂੰ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਆ 
ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ (ਇਕ ਪ੍ਰਸੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰਯ ਨੇ 
ਜਮਦਗਨਿ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਰਿਆ ਸੀ)। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 21 ਵਾਰ ਛਤ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਇਆਂ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਗਾਵੈ ਜਮਦਗਨੇ ਪਰਸ਼ਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ 

ਕੁਠਾਰ ਰ& ਤੇਜ ਹੰਨਿਓ/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੩੮੯)। 



ਜਮਦੂਤ 

੪ 
ਜਮਦੂਤ : ਵੇਖੋ “ਜਮਕੰਕਰ', “ਯਮ”। 

ਜਮਨਾ : ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਸ਼ਬਦ “ਯਮੁਨਾ” ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 

ਹੈ। ਵੇਖੋਂ “-ਯਮੁਨਾ”। 

ਜਮਰਾ : ਜਮਰਾਜ (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਸੈਖਿਪਤ ਰੂਪ। ਆਸਾ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੱਪਣੀ ਤੋ” 

ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਰਿ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਪਥ ਵਿਚ ਨਿਰੋਧਕ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸੱਪਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 
ਜਮਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ -- ਸੁਪਨ ਤੇ ਆਨ ਛੂਛ ਨਹੀੰ 

ਅਵਰਾ / ਸ਼ਰਪਨਾੰ ਜੀਤਾ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮਰਾ /(ਗੁ. ਰੰ. ੪੮੦)। 

ਜਮੁਨਾ : ਵੇਖੋ “ਯਮੁਨਾ”। 

ਜਰਵਾਣਾ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਅਰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਰੈਗ ਅਰਥਾਤ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੇਦੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਵਿਉੱਤਪੱਤੀ “ਜਰ” (ਬੁਢਾਪਾ) ਅਤੇ “ਵਰਣ” 

(ਰੰਗ) ਤੋਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ 

ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਟ ਕੇ ਜਾਂ ਰੈਗ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ 

ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ -- ਜੇ ਸਰਵਾਣਾ 

ਪਰਹਰੈ ਜਰ ਵੈਸ਼ ਕਾਠੋਦ ਆਈਆ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੪੬੫)। 

ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ 
ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਓੜਕ ਅਗਇਆ /ਤਨ ਸਹਿਆ 
ਵਣਜਾ/ਰਆ #ਤ੍ਹਾ ਜ੍ਰ ਜਰਵਾਣਾ ਕੀਨੇ / (ਗੁ. ਰੀ. ੭੬)। 

ਜਰਾਸੈਧ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ 

ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਰਾਸੈਧ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ -- ਜਰਾਸੀਸਿ ਕਾਲਜਮਨ ਸ਼ੰਘਾਨੇ / ਰਕਤਘਾਜੁ 
ਕਾਲ਼ਨੰਮ /ਝਦਾਨੇ / (ਗੁ. ਗੰ. ੨੨੪)। 

ਜਰਾਸੈਧ ਚੰਦ੍ਵੈਸ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਗਧ ਦੇ ਰਾਜਾ 

ਵ੍ਰਹਦ੍ਥ (ਬ੍੍ਹਦ੍ਥ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵਿ੍ਹਦ੍ਯ ਨੇ 

ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ 
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ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇ' ਤਕ ਜਦੋਂ' ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਕ੍ਸ਼ੀਵਾਨ ਦੇ 

ਪੁੱਤਰ ਮੁਨੀ ਚੰਡ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ 

ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ 
ਨੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਣੀਆਂ 
ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ 

ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਆਕਾਰ (ਭਾਵ ਅੱਧ ਸਿਰ, ਇਕ ਬਾਂਹ, ਇਕ 

ਟੈਗ, ਇਕ ਪੈਰ) ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਅਰਧ-ਬਾਲਕਾਂ ਤੋਂ' ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 

ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ-ਆਹਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀ 

“ਜਰਾ? ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ 

ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਏ। ਜਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 

ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ 

ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ 

ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਰਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜਰਾਸੰਧੁ” ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

ਜਰਾਸੈਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੌਨਿਆਵਾਂ - ਅਸਤਿ ਅਤੇ 

ਪਰਾਪਤਿ - ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੰਸ (ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 

ਜਰਾਸੈਧ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ- 

ਗੱਦੀ ਤੱ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਅਧਿਕ 
ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸਤੋ' ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਕੌਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ । ਜਰਾਸੈਧ 

ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ 

ਕਾਲਯਵਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ। ਮਥੁਰਾ ਤੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਜ ਗਏ। 

ਕਾਲਜਮੁਨ/ਕਾਲਯਵਨ (ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ 

ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੁਚਕੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ 

ਭਸਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਰਾਜਸੂਯ 

ਯੱਗ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਭੀਮ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭੇਸ 

ਵਿਚ ਜਰਾਸੈਧ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਬ੍ਾਹਮਣੀ ਭੇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਭਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ_ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ 
ਕਰਨ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੀਮ ਨਾਲ ਦੁਅੰਦ 

ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅੱਠਾਈ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ 

ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨ ਲਗੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ 



ਜਾਹਰਨਵੀਂ 

ਇਕ ਤਿਨਕਾ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਚੀਰ ਕੇ 

ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਭੀਮ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦਸਿਆ। ਭੀਮ ਨੇ 

ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਜੋੜ 
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ 

ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਜਰਾਸੈਧ ਦਾ 

ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਹੈਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਵਜੋ' ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜਾਹਰਨਵੀ: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਜਾਹ੍ਹਵੀ” ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ 

- ਜਾਹਰਨਵਾੀ ਤਧੰ ਭਾਗੀਗੰਝ ਆਣ ਕੋਟਾਰ਼ ਖ/੫ਓ 
ਮਹਸਾਈ7/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੬੩)। ਵੇਖੋ 'ਰੈਗਾ”। 

ਜਾਗਤਿਕ ਸਤਿਅਤਾ : ਵੇਖੋ “ਜਗਤ ਦਾ ਸਰੂਪ”। 

ਜਾਗਤਿਕ ਸੁਖ-ਦੁਖ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੁਖ 
ਅਤੇ ਦੁਖ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੰਧ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਾਪਤੀ 

ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ “ਸੁਖ” 

ਦੀ ਵਾਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਤਿਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਦੁਖ ਦੀ ਸੂਚਕ 

ਹੈ। ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਨੂੰ ਆਤਮਾ 
ਦਾ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦਾ ਗੁਣ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਕੁਮਵਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ 

ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤੁ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਦੁਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ 

ਨਹੀ' ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ 

ਅਤੋ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਅਨੁਸਾਰ - ਲਸ਼ ਦੁਖ ਫੁਾਇ ਦਾਰ ਕਪੜੇ ੫/ਹਿਰ/ਹ ਜਾਇ 

ਮਨੁਖ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੯)। ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਮੰਨਣ 

ਜਾਗਤਿਕ ਸੁਖ-ਦੁਖ 

ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਦੁਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 
ਦੁਖਵਾਦੀ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਸੁਖਵਾਦੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਵਲ 

ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖਵਾਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਵਲ। 

ਸੁਖਵਾਦੀ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੁਖ ਭੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੁਖਵਾਦੀ ਦੁਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੇਦਨਾ 

ਨੂੰ ਹੈਢਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

(ਵੇਖੋ) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ 

ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੌਧ-ਮਤ 

(ਵੇਖੋ) ਦੇ “ਨਿਰਵਾਣ” ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੁਖ ਤੋਂ' ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨ ਕਿ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਦੁਖਵਾਦ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਭੂਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੈਧਨ ਕਾਰਣ ਦੁਖ ਭੋਗ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖ ਤੋਂ 

ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾ ਹੈ “ਵੈਰਾਗ”, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰਾਗ 

ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖਮਈ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰ / ਸਾਰਾ ਜਗਤ 

ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਦੁਖ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ - ਜਗੁ ਦੁਖਆ ਸ਼ੁਲੀਆ ਜਨੁ 

ਕਇ। ਜਗੁ' ਰੋਗੀ ਭੋਗ? ਗੁਣ ਗੋਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੧੩)। 

“ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖ ਵਿਚ 

ਜੋਮਦਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਵਿਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਸਾਰ 

ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਉਤੇ ਵੀ ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 

ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਰੀਢ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਜੀਵ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 

ਇਥੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ -- ਫੁਖ /ਵਾ/ਚ ਜੰਮਣੁ ਦੁ/ਖਿ #ਰਣੁ ਦੁ/ਖਾ 

ਵਰਤਣੁ` ਸੰਸਾਰ / ਦੁ ਦੁਖ ਅਗੈ ਆਧੀਐ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ 

ਕਗ/ਹ ਪਕਾਰ/ ਦੁਖ ਕੰਆ ਪੰਡਾ ਖੁਲ੍ਹਆ ਸ਼ੁਸ਼ ਨ 

ਨਿਕਲਿਓ ਕੇ/ਇ/ ਦੁਖ /ਵਾ/ਚ ਜਉ ਜਲਾਇਆ ਦੁਆੀਆ 

ਚਲਿਆ ਰੋਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੪੦)। 

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨੋ ਗਏ ਹਨ। 



ਜਾਗਤਿਕ ਸੁਖ-ਦੁਖ 

ਸਾਂਖ੍ਯ-ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖ ਤਿੰਨ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ - ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਆਧਿਭੌਂਤਿਕ ਅਤੇ 

ਆਧਿਦੈਵਿਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਵਾਰ ਦੈਹਿਕ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ 

ਦੈਵਿਕ ਦੁਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ 

ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਿ-ਵਿਆਧਿ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਗ, ਕੋਰ੍ਧ, ਸੈਤਾਪ, 

ਆਦਿ ਦੁਖ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੌਤਿਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖ ਆਧਿਭੋਂਤਿਕ ਦੁਖ 

ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਟ ਵਜਣ ਜਾਂ ਸੂਈ ਚੁਭਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 

ਦੁਖ। ਆਧਿਦੈਵਿਦ ਦੁਖ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਅਲੌਕਿਕ 

ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ੇਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖ, 

ਬਿਜਲੀ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਦੁਖ, ਆਦਿ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿਸੇ 

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ 

ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਦੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਭੁਖ ਦਾ ਦੁਖ ਹੈ। ਇਕ ਦੁਖ 

ਯਮਦੂਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਕਾਰਣ 

ਧੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਖ ਹੈ - ਦੁਖ ਵੱਛੌੜਾ ਇਕੁ ਦੁਖ ਡੂਖ/ 

ਇਕੁ ਦੁਖ ਸ਼ਕਾਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ / /ਏਕਾ ਦੁਖ ਰੌਗੁ ਲਗੀ ਤਨਿ 

ਧਹਇ/ ਵੈਦ ਨ ਛੋਲੇ ਦਾਰ ਲਏ / ... ਖਸਨੁ' /ਵਿਸ਼ਾਨਨੇ ਕੀਏ 

ਰਸ਼ ਭੋਗ / ਤਾ ਤਾਨੇ ਉਠੇ ਖਲੌਏ ਰੋਗ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੫੬)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖਮਈ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਫਗੀੰਦਾ ਨ 
ਜਾਨਿਆ ਦੁਖ ਮੁਝ ਕੂ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ ਜਾਗਾ / ਉਚੇ ਚਾੜ਼ਿ 

ਕੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਨ ਘਨ ਏਹਾ ਆਗਿ/(ਗੁ. ਰੀ. ੧੩੮੨)। 

ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਦੁਖਵਾਦ ਬੌਧ-ਮਤ ਵਾਲਾ 

ਜਾਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਅਨੁਪ੍ਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਦੁਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਜੋ 

ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ-ਮਨ 

ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ 

ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲੈੱਦੇ 

ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਜਾਗਤਿਕ ਸੁਖ-ਦੁਖ 

ਝਾਹ/ੜਿ ਦੂਖ ਨ ਪਹਏਣਾ/ (ਗੁ. ਗ੍ੰ. ੧੦੩੪)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੁਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾ ਵੀ 

ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਖ ਉਪਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ 

ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ 

ਰੁਚੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 

ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਤਾਂ ਰੋਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। 

ਕੇਵਲ ਦੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਦੁ ਦਾਨੂ ਸ਼ਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ 

ਸੁਖ ਤਾਨ ਨ ਹੋਈ/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੪੬੯)। 

ਇਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਂਈ ਸੁਖ ਦੀ 

ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਖ ਅਤੇ 

ਦੁਖ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ 

ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਸੁਖ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਸਾਧਾਰਣ 

ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਖ ਨੂੰ “ਆਨੰਦ” (ਵੇਖੋ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 

ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਛਿਣ-ਭੰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ 

ਆਨੰਦ ਨਿੱਤ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਦੁਅੰਦ ਹੈ। ਪਰ 

ਆਨੰਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਅੰਦ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਦੁਅੰਦ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨ ਹੋ ਕੇ ਅਦ੍ਰੈਤ ਅਨੁਕੂੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਲੌਕਿਕ ਸੁਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੈ ਵੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ 

ਠਾਠ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਹਰਿ-ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ “ਆਨੰਦ” 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਅਸ਼ ਪਵਨ ਹਸਾਤਿ 

ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋ 
ਖ਼ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਸਗਲ ਦੁਖ ਆੰਮ੍ਰਿਤੁ ਕਾਨ ੫7ਵੈ 

ਅਸ਼ਵਾਗੀ/ ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਸ਼ੌਜ ਨੁੰਦਰਿ ਨਾਗੰ/ ਨਟ ਨਾ/ਟੈਕਾ 

ਆਥਾਨੇ ਗਾਇਆ / ਤਾ ਮਾਹਿ ਮਨ ਸੰਤੱਖ ਨੇ ਪਾਇਆ/ 



ਜਾਗਤਿਕ ਨਸ਼ਵਰਤਾ 

ਤਖਤੁ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੌਲਨਦੇ / ਸ਼ਗਲ ਸਵੈ ਸੰਦਰ ਥਾਨਨੰਚੋਂ / 

ਆਧਥੰੜ /ਝਗ/ਤ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ/ ਮਨੁ ਨ ਸ਼ਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚ 

ਗੀਲਾ / ਕਹਿ ਨੈਰਪਾ ਸ਼ੰਤਨ ਸਚ ਕਹਿਆ / ਸਰਬ ਸੂਥਾ ਇਹ 

ਆਨੰਦੁ ਲਹਿਆ/ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਰੈ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ / 

ਕਹ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਰਨ ਪਾਈਆ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੭੯)। 

ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਖ ਅਥਵਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- (1) ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ 
ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ, (2) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ 

ਵਿਚ ਜਾਣਾ, (3) ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, (4) ਸੇਵਾ 

ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ 

ਜੀਵਨ-ਯਾੜ੍ਹਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ -- ਗੁਰੂ ਨੇਟਿਆ ਹੈ ਮਕਾਂਤਾ 
ਦਾਤਾ/ ਗੰਠ ਕਈ ਹਮਾਗੀ ਸ਼ਫਲ ਜਾਤਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੮੦੧)। 

ਜਾਤਿ-ਅਜਾਤਿ : ਇਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਉਤਮ (ਜਾਤਿ) ਅਤੇ 
ਨੀਚ (ਜਾਤਿ)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵਡਹੈਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਨ /ਜਿਨਿ ਆਇਆ /ਤਿਨ ਪਰਮ 

ਪਦਾਰਥ ਪ/ਇਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੫੭੪)। ਵੇਖੋਂ “ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ”। 

ਜਾਤਿ-ਸਨਾਤੀ : ਇਥੇ 'ਜਾਤਿ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਤਮ ਜਾਤਿ 

ਅਤੋਂ “ਸਨਾਤੀ” ਤੋ ਭਾਵ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੈ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ 
ਕਰਨਾ, (5) ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ (6) ਸਮਦਰਸ਼ੀ 

ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ-- ਸ਼ਖ ਦੁਖ ਸਮ 

ਕਾਰੈ ਜਾਣਹਿ ਸਬਦ ਡੇਦਿ ਸ਼ ਨੋਇ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੫੭); 

ਗ਼ਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ ਕਹਿ ਜਾਨੈ ਅਉਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ/ ਹਰਥ ਸੋਗ 

ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੀਤਾ /ਤਾਨੈ ਜਗਿ ਤਤ ਪਛਾਨਾ/(ਗੁ. ਰੰ. ੨੧੯)। 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋ ਕਿ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖਮਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 

ਦੁਖਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੌਧ-ਮਤ ਜਾਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 

ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੁਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖ ਵੀ ਕੋਈ 

ਉਤਮ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਗੌਰਵਮਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇ' ਰੋਗ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਵਿਚ ਭਗਤੀ, ਹਰਿ-ਕੀਰਤਨ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ 

ਦਾ ਤਿਆਗ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। 

ਜਾਗਤਿਕ ਨਸ਼ਵਰਤਾ : ਵੇਖੋ “ਜਗਤ-ਸਰੂਪ”। 

ਜਾਗਾਤੀ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 
ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਜਾਗਾਤਾੀ ਨੰਡਿ ਨ ਆਵੈ ਨ ਕੇ ਤਸ਼ਕਰ ਚੌਰ 

ਕਗਈਆ /(ਗੁ. ਗੰ. ੮੩੩)। ਵੇਖੋ “ਜਗਾਤ', “ਜਗਾਤੀ”। 

ਜਾਤਾ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਕੂਮਣ ਵੇਲੇ ਦੇ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - #ਸ਼ਲਮਾਨੀਆ ਪੜ/ਹਿ 

ਕਤੌਬਾ ਕਸ਼ਟ ਆਹ ਕਗ/ਹ ਖੁਦਾਇ ਵੇ ਲਾਲੇ / ਜਾਤਿ 

ਸਨਾਤਾੀ ਹ/ਨੇ /ਨੰਦਵਾਣ?ਆ ਏਹਿ ਭੀ ਲੱਖ ਲਾਇ ਵੇ 

ਲਾਲੇ /(ਗੁ. ਗੰ. ੭੨੨)। 

ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ : ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 
“ਜਾਤਿ” ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ 

ਕਾਲ ਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਚੋ-ਨੀਵੇ' ਦਾ ਭੇਦ- 

ਭਾਵ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 

ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਤਿ-ਭੇਂਦਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਵੀ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੇ 

ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ 

ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ- 

ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਦ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਪਰ-ਥਾਂ ਇਸ 

ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਿ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ-ਉਦੇਸ਼ ਤੋ ਖੁੰਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ- 

ਇਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ -- ਖਸਮੁ /ਵਿਸ਼ਾਗੰਹ 
ਤੋਂ ਕਮਜਾ/ਤਾ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ.-੧੦)1 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, 

ਖਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ 
ਵਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 



ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਜੇ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਖੜ੍ਹੀ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਚਾਨੰਨੇ ਵਰਨ ਚਾਹੰਨ 
ਆਸ੍ਹਮ ਗਹਿ ਜੋ ਗੰਨੇ ਧਿਆਵੈ ਸੋਂ ਪਰਧਾਨੁ / ਜਿਉਂ ਚੰਦਨਾ 

/ਨੈਕਟ' ਵਸੈ /ਹਰਡੂ ਝਪੜਾ /ਤਿਓਂ ਸ਼ਤਸ਼ੰਗ/ਤ ਮਲਿ ਪਤਿਤ 

ਪਰਵਾਣੁ / ਓਹ ਸਭ ਤੋੰ ਊਚਾ ਸ਼ਭਾ ਤੋਂ ਸਚਾ ਜਾ ਕੰ /ਹਰਦੇ 

ਵਨੀਆ ਭਗਵਾਨ / ਜਨ ਨਾਨਕੁ /ਤਿਸ਼ ਕੇ ਚਰਨ ੫ਥਾਲੰ ਲੋ 

ਹਨ ਜਨ ਨੀਚ ਜਾਤ ਸ਼ੋਵਕਾਣੁ / (ਗੁ. ਗੁੰ. ੮੬੧)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਉਤਮ 
ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਦਾ ਹੈ - ਭਗਤ ਰਤੇ 

ਸੇ ਓਤਮਾ ਜਤਿ ਪਤਿ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇ/ /ਝਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭਾ ਨਚਾ 

ਜਾਤਿ ਹੈ /ਓਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕਰੜਾ ਹਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੨੬)। 

ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ 

ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਰਣ- 

ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ 10ਵੇ' ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੁਰਸ਼- 

ਸੂਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋੱ 

ਛਤ੍ਰੀ, ਜੰਘਾਂ ਤੋਂ' ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋ ਸ਼ੂਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਸੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਦੋ' ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਦਾਰ ਸੀ, ਅਜ 

ਵਰਗੀਆਂ ਤੰਗ ਹੱਦਬੈਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਜਨਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ 

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 

ਆਧਾਰ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। “ਮਨੁ-ਸਮਿ੍ਤੀ' ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਣ 

ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਅਤੀਗਤ ਕਾਰਜ, 

ਜੀਵਿਕਾ, ਸਿਖਿਆ-ਦਿਖਿਆ, ਸੈਸਕਾਰ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ 

ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਰਵਰਤੀ ਸਮਿਿਤੀ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਨਮ ਨੇ 

ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ 

ਨ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤ੍ੀ (ਖਤਰੀ), ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦ੍ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ 

ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲ 

ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਤਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ 

ਨਿਰਸਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਉਘੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋ ਹੋਏ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। 

ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ 

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ (ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਧਰਮ- 

ਸਾਧਨਾ”) ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਭੀਰ 

ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਵਰਗਾ 

ਸੈਗਠਿਤ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 

ਹਰ ਇਕ ਜਾਤਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਆਸਣ ਦੇਣ ਦੀ 

ਪ੍ਤਿਗਿਆ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ! ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਰਣ- 

ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ 

ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ 

` ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ 

ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਜਤ ਪਾਤ ਪੁਛੇ ਨਹਿ ਕੌਈ / ਗਰ ਕਾ 
ਤਾਜੇਂ ਸੌ ਹੱਨ ਕਾ ਹੋਈ/ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਚੇਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਤਾਂ 
ਸਾਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕ 

ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਚੁਭਵੀ' ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਖੰਡਨ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੰਡਨ ਵਿਚ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਨ। 

ਸਿੱਖ-ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਖੰਡਨ 

ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਕੁਲੀਨ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕੁਲਾਂ ਤੋਂ? ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰਿ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੇ 
ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ 
ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਣਾਂ 

ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਰਗਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ - ਨਾਨਕਾ 

ਉਤਮ ਨੰਚੁ ਨ ਕਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੭)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਸਾਰੇ 

ਮਠੌਖ ਇਕੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਚੀ ਕੁਲ 

ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 

ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ -- ਫਕੜ ਜਾਤਾ ਫਕੜ ਨਾਉਂ / 

ਸ਼ਤਨਾ ਜੀਆ /ਇਕਾ ਛਾਉਂ/ ਆਪਹ ਜੌ ਕੇ ਭਲਾ ਕਹਾਏ / 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਪ੍ਰ ਜਾਧੌ ਲਾ ਪਤਿ ਲੇਥੈ ਪਾਏ/(ਗੁ. ਗੰ. ੮੩)। 



ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜਾਤਿ ਦਾ ਗਰਬ ਕਰਲ ਵਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਗਰਬ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਦਾ ਹੈ। 
ਸਭ ਕੋਈ ਚਾਰ ਵਰਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕੋਂ ਹੀ 

ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧ-ਘਟ ਹੋਣ ਦੀ 

ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ -- ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਲ ਨ ਕਾਨ #ਰਥ 
ਗਵਾਰਾ //ਏਸ਼ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਹਿ ਬਹੁਤੁ /ਵੇਕਾਰਾ/ ਚਾਹੇ ਵਰਨ 

ਆਸਥੈ ਸਭ ਕੋਈ / ਬੂਹਮ /ਬੈਦ ਤੇ ਸਭ ਓਪ/ਤਾ ਹੋਈ / ਆਟਾ 

ਏਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ/ ਬਹੁ /ਲਹਿ ਭਾਂਡੇ ਘੜ ਕੁਮਹਾਰਾ/ ਪੰਚ 

ਤਤ #ਮੱਲ ਦੋਗੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ/ ਘੰਟੇ ਵਧ ਕੌ ਕਰੈ.ਬੰਚਾਰਾ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੧੨੮)। 

ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਵਿਚ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਅਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਸੀ, 

ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲੋਕ 

ਇਸ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਸੀ, 

ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਗਏ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਤਿਕਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਾਂ ਉੱਤਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਸ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜਾਦਮ 

ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਵਾਉਣ 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ - ਜਾਤਿ ਕੁਲੀਨ ਸ਼ੰਵਕੁ ਜੇ ਹੋਇ/ ਤਾ 

ਕਾ ਕਹਣਾ ਕਹਹੁ ਨ ਕੌ/ਇ / /ਵ/ਚ ਸਨਾਤਾਂ ਸੇਵਕੁ ਹੋ/ਇ/ 

ਨਾਨਕ ਪਣ੍ਹਆ ਪਹਿਠੈ ਸਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੫੬)। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ 

ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵੀਂ 

ਜਾਤਿ ਵਾਲਾ ਮੈਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕਰੂਪਤਾ 

ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇ' ਨਰੋਏ ਧਰਮ- 

ਆਧਾਰਿਤ-ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

“ਮਨੁੱਖ-ਸਮਾਜ” ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਸ 

ਆਦਰਸ਼-ਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, 

ਉਸ ਦਾ ਸਰਬ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਣ ਸਮਦਰਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨੁੱਖ-ਮਨੌੱਖ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਭੇਦ- 

ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 

ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਣ 

ਕੇਵਲ ਲੋਕ-ਮੰਗਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ 

ਉਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 

ਮਿਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮ-ਅਧਿਕਾਰ 

ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਪਰੈਪਰਿਕ ਕੁਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ 

ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 
ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚਾਂ, 

ਮਿਧਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸੈਗੀ-ਸਾਥੀ ਹਨ - ਨਚਾ ਅੰਦ/ਰ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, 

ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਮਤਾ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ 

ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਵਾਰੇ 

“ਗੁਰਮੁਖ” ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਦਰਸੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਵਿਚ ਹੀ 
ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਵ-ਸਿਰਜਿਤ 

ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ - /ਏਨ ਹਾੰ ਕੇ 

ਪ੍ਰਸ਼ੰਦਾ  'ਕਿੰਦਿਆ ਲਈ, /ਏਨ ਹਾੰ /ਕਾ ਨਿਪਾ ਸ਼ਭ ਸੜ੍ਹ 
ਮਠੋ/ ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਇਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹ ਮੋ ਸੇ 

ਨੀਚ ਜਾਤ ਨਨੰਚਾੰ ਹੂ ਆਤਿ ਨੰਦ / ਨਾਨਕੁ /ਤਨ ਕੌ ਸੰਗਾ 

ਸਾਥ ਵੰਡਿਆ /ਸਓਂ /ਕਾਆ ਗੀਸ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੫)। 

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਚੇ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ ਪ੍ਤਿ ਜ਼ਰੂਰ 
ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਵੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਗਾਗੰੜ ਕਾਰੌਰ ਪਠੇਂ /('ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ”)। 

ਜਾਦਮ : “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸਜ ਆਹ ਲੰਠਿ ਛਲ ਚੰਦਰਾ ਵਾਲ 

ਕਾਨ੍ਹ ਨਿਸ਼ਠ ਜਾਦਮ ਭਇਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੦)। ਇਥੇ 



ਜਾਦਵ 

“ਜਾਦਮ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ 'ਜਾਦਵ” (ਯਾਦਵ) । ਵੇਖੋ “ਯਾਦਵ”। 

ਜਾਦਵ : ਇਹ “ਯਾਦਵ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ । ਵੇਖੋ 
“ਯਾਦਵ”। 

ਜਾਨਿ ਸਤਾਨਵੈ : ਵੇਖੋ 'ਆਵਨਿ ਅਠਤਰੈ”। 

ਜਾਮ : 'ਯਮ” ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਦਭਵ ਰੁਪ। “'ਬਾਵਨ- 

ਅਖਰੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਟਲ/ਨਿ 

ਜਾਮ ਕੇ ਦੂਤ /ਤਹਾ ਜੁ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਿ ਸ਼ਮੰਹ/(ਗੁ. ਰੀ. ੨੫੫)। 

ਵੇਖੋ 'ਯਮ”। 

ਜਾਪਲ : ਇਕ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਦੇ 5 

ਸਵੈਯੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ 'ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ”। 

ਜਿਠਾਣੀ : ਜੇਠ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਵਿਚ 

ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੱੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ 

ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਠਾਣੀ ਨੂੰ 'ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ” ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ -- ਦੇਰ /ਜਿਠਾਣਾ ਮਈੰ ਦੂ/ਖ ਸੰਤਾ/ਪ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੩੭੦)। 

ਜਿਨੂਰਾ : ਜਿੰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ 
ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ। ਵੇਖੋ “ਜਿੰਨ” 

ਜਿੰਨ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਵਿਚ 'ਜਿੰਨ' ਦਾ 
ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਲਿਯੁਗੀ ਮਨੁੱਖਾਂ 

ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵਰਗੀ ਦਸੀ ਹੈ -- ਕਲੀ ਅੰਦਰ 
ਨਾਨਕਾ /ਜੰਨਾ ਦਾ ਆਓਂਤਾਰ / ਪੜ /ਜੈਨੂਰਾ ਧੰਆ 'ਿੰਨੂਗੀ 

ਜੋਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ /ਨੈਕਦਾਰੁ / (ਗੁ. ਗੰ. ੫੫੬)। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ-ਪੋਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਆਦਮ ਤੋ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ 

ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਤੋ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ 

ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ ਕਿ 

ਉਹ ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਅਮਾਨਵੀ ਜੂਨ ਹੈ। 

ਜੀਵ-ਉਤਪੱਤੀ 

ਜਿੰਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ- 

ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਂਈ ਠੋਸ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰੇ 

(ਜਿਵੇ' ਗਿਦੜ, ਸ਼ੇਰ, ਬਘਿਆੜ, ਸੱਪ, ਬਿ੍ਛ, ਵਾਵਰੋਲਾ 

ਆਦਿ) ਤਾਂ ਦਿਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਆਦਮ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਹੀ ਪੈਗ਼ੈਬਰ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ੀਬਰਾਂ ਦਾ 

ਅਨਾਦਰ ਕਰਕੇ ਦੁਰ-ਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪਸਾਰਿਆ। 

ਰੱਬ ਨੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 

ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਪਕੜੇ 

ਗਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਸੀ। ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 

ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ 

ਗਿਆ, ਪਰ ਰੱਥ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ 

ਜਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। 

ਜੀਵ : ਵੇਖੋ “ਜੀਵਾਤਮਾ”। 

ਜੀਵ-ਉਤਪੱਤੀ : ਜੀਵ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ 

ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਹਕਆੰ ਹੋਵਨਿ ਜੀਆ 
ਹੁਕਾਨ /ਲੈਂ ਵੰਡਿਆਈ?/(ਗੁ ਰੀ. ੧)। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾ/ਇ / ਆਗੈ 

ਪੰਛੈ ਹੁਕਮ ਸ਼ਮਾਇ/(ਗ. ਗੰ. ੧੫੧)। 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤ੍ਰਾਂ (ਜਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਆਕਾਸ਼, 

ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਅਗਨੀ) ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ (ਰਤਨ) ਰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੱਥ ਦਾ ਬੋਧ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
- ਪੰਚ ਤਤੁ ##ਲ ਕਾਇਆ ਕਨਨ7/ /ਤਿਸ਼ ਮਹਿ ਰਾਮ 

ਰਤਨੁ ਲੰ ਚੀਨ?/ ਆਤਮ ਰਨ ਰਾਮ ਹੈ ਆਤਮ ਹਰ 

ਪਾਈਆ ਸ਼ਬਦ ਢੰਚਾਰਾ ਹੇ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੦੩੦)। 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਕਤ ਅਤੇ ਪਿਤਾ 

ਦੇ ਬਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਅਨੁਸਾਰ -- ਰਕਤ /ਬੈਂਦੁ ਕਾ /ਏਹ ਤਨ ਅਗਨੀ ਪਾਨ 

/ਪਰਾਣੁ /(ਗੁ. ਗੰ. ੬੩)। 'ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 



ਜੀਵ-ਅਲਪੱਗਤਾ 

- ਰਕਤ /ਬੈਂਦ ਕੀ ਮੜੀ ਨ ਹੋਤੀ /ਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਗ 

ਪਾਈ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੯੪੫)। 

ਜੀਵ-ਅਲਪੱਗਤਾ : ਜੀਵ ਬ੍ਹਮਾਂਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ 
ਮਹੱਤਵ ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਮਾਇਆ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਭੁਲਦਾ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੂਲ ਤੋ' ਵੱਖ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣ ਲਗਦਾ 

ਰੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅਲਪੱਗਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਲ 

ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਹੈ - ਤੂ ਦਗੰਆਉਂ ਦਾਨਾ ਛੀਨਾ 

ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੌਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾ/ ਜਹ ਜਹ ਦੋਖਾ ਤਹ ਤਹ ਤੂ 

ਹੈ ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸਾਂ ਛੁਟ ਮਰਾ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੨੫)। 

ਉਕਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਣ 
ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ (ਆਤਮਾ) ਜਦ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜੀਵ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਖਣਾ ਅਤੇ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਮੂਲ ਤੱਤ੍ਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੁਛ ਜਾਂ ਅਲਪੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ - ਡੂ ਪੂਰਾ ਹਮ ਉਰ ਹੌਂਛੇ ਤੂ ਗਊਰਾ ਹਮ ਹਉਂਰੇ /(ਗੁ . 
ਗ੍ਰੰ. ੫੯੭)। 

ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦਾ 

ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ 

ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਸੇ 

ਗੁਣ ਗਾਵ/ਹ ਸਾਚੇ ਭਾਵਾ/ਹ / ਤੁਝ ਤੌ ਓਪਜ/ਹ ਤੁਝ ਮਹ 

ਸ਼ਮਾਵ/ਹ/ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੰ ਬੰਨੰਤ ਲੈ ਸ਼ਾਚੇ ਸ਼ਝ 

ਪਇਦਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੩੫)। 

ਜੀਵ-ਸੈਖਿਆ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ "ਤੇ 
ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ -- ਲਖ 

ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੰਤ ਉਪਾਏ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੧੯੦)। ਇਹ 

ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਉੱਜ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੈਖ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨਾਮ ਹਨ - /ਤਿਸ਼ /ਵਚ ਜੀਆ ਜੁਗਤਿ ਕੰ. ਰੰਗ / /ਤਿਨ 

ਜੀਵ, ਹੈਸ-ਰੂਪ 

ਕੇ ਨਾਮ ਅਨਕ ਅਨੰਤਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੭)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੰਤਤਾ ਤੋ ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦੇ 

ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ 
ਸਰੀਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ' ਹੈ। ਦੇਹ-ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਭੇਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਅਨੰਤ 

ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ 

ਕਾਰਣ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ 

ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਤਵਿਕ 

ਅਨੋਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰਮਾਂ 

ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ 

ਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਜ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ 

ਜਾਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਵਿਦਮਾਨ ਲਗਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ 

ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਇਕ 

ਜੀਵ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਨੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਜਹ ਜਹ ਦੌਖਾ ਡਹ 

ਜੋਤਿ ਤੁਆਾਗਾੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ /ਕੈਨੰਹਾ/ /ਇਕਤੁ ਰੂ/ਮ /ਫਿਗੰਹ 

ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਇ ਨ /ਕੋਸ਼ ਹੀ ਲੰਹਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੫੯੬)। 

ਬੜੀ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਉੱਜ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬ੍ਹਮਮਈ ਹਨ, ਸਭ 

ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ ਹੀ ਪ੍ਤਿਬਿੰਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਅੰਡਜ ਜੌਰਜ' 

ਉਤਭੁਜਾ ਸ਼ੇਤਜ਼ ਡੌਠੇ ਕੀਤੇ ਜੰਤਾ/ ਏਕੁ ਪੁਰਬ ਮੰ ਤੌਰਾ 
ਦੇਖਿਆ ਹੂ ਸਭਨਾ ਮੰਨੇ ਰਵੰਤਾ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੫੯੬)। ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਕਰਮ-ਫਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ-ਜੋਤਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਭੇਦ-ਬੁੱਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਲੁਕਾਇਆ ਘਟ ਘਟ ਜੰਤ ਸਬਾਈ / (ਗੁ. ਗੰ. ੫੯੭)। 

ਜੀਵ, ਹੰਸ-ਰੂਪ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਈਆਂ 

ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੰਸ-ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝੋ 
ਕਿ ਹੰਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ - ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਸੰਜੋਗੁ ਐੱਲਿਆ /ਮਲਾ/ਇਆ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੯); ਹੰਸ ਚਲੰ ਉਠੇ ਡਮਣੇ ਮਾਇਆ ਭੂਲਾ 
ਆਬ / (ਗੁ. ਗੰ. ੯੩੫)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਨੂੰ ਨਾਸਮਝ 

ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ 
-ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
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ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਛਿੰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ- 

ਬੁੱਧ ਚੈਤਨ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੋਹ 

ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਇਸੇ 

ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਭੁਲ ਕਾਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 

“ਇਆਣਾ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਾਇਆ ਕਮਲਾ ਹੰਸ 

/ਇਆਣਾ ਮੋਗੀ ਮਨੀ ਕਰਤ /ਝਿਹਾਣਨਤਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੫੬)। 

ਜੀਵ ਨੂੰ 'ਹੈਸ' ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮ 
ਸੱਤਾ ਨੂੰ “ਪਰਮਹੰਸ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 

ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਜੋਤਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਵਿਆਪਤ ਹੈ - ਭੋਜਨ ਨਾਲ 

/ਨੈਰੰਜਨ ਸਾਰ / ਪਰਮਹੰਲ਼ ਸਚ ਜੰਤਿ ਅਪਾਰ / ਜਹਾ ਦੇਖ 

ਤਹਾ ਏਕੰਕਾਰੁ / (ਗੁ. ਗੰ. ੨੨੭)। 

ਜੀਵਦਾ-ਪੁਰਖ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪੂਰਖ। ਇਹ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ, ਜਾਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ 

ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ 

ਵਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ - ਗੁਗ//ਖੈ ਜਨਮੁ ਸ਼ਕਾਰਸ਼ਾ 

/ਨੇਰਮਲੁ ਮਲ ਥੱਈ/ ਨਾਨਕ ਜਵਦਾ ਪਰਲ /ਹਿਆ/ਇਆ 

ਅਮਰਾਪਦ' ਹੋਏ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੪੭)। 

ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ 

ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ 

ਫਲਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਹਾਰਨਾ ਪਵੇ - 

ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਪੌਡੀਲ /ਜੈਤੁ ਦਰਗਹ ਗਾਇਆ ਹਾਗੀਐੰ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੯)। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੌਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਚਿਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ _ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ 

ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਜਤ ਸੋਵੀਐ ਸ਼ ਪਾਈਐ ਸ਼ੋ ਸ਼ਹਿਲ ਸ਼ਦਾ 

ਸਮੂਾਲੀਆ/ ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਅਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਝਗੀ 

ਕਉ ਘਲੀਐੰ/ ਮੰਦਾ ਹਲ ਨ ਕੰਚਈ ਦੇ ਲੰਨ ਨਦਰ 
ਨਿਹਾਲੀਐ/ ਜਿਉਂ ਸ਼ਾਹਿਬ ਨਹੱਲ ਨ ਹਾਗੀ# ਤੇਵੋਹਾ ਪਾਸ਼ਾ 

ਢਾਲਨਐ / /ਕੇਛੁ` ਲਾਹੇ ਓਪਰੇ ਘਾਲ / (ਗੁ.ਰੀ੍. ੪੭੪)। 

ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੁ 

“ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜੀਵਨ- 
ਜਗਤ ਦੀ ਸੈਪੰਨਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸੈਭਵ ਦਸੀ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਸਤਿਗਾਨਿ ਭੋਟੀਐ ਪੂਗ ਹੋਵੈ 

ਜੁਗਤਿ / ਹਸੀੰਦਿਆ ਖੌਲੰ/ਦੇਆ ਧੌਨੰ/ਇਆ ਖਾਵੀਦਿਆ /ਵਚੇ 

ਹੋਵੈ ਮਕਾਤਾ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੫੨੨)। 

ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੁ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਉਂਦੇ-ਜੀ ਜਾਂ 
ਜੀਵਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਸ਼ਾ 

ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ 

ਤੋਂ ਅਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀੜੇ ਬਿਨਾ 

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ' ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੇਖ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ 

ਅੰਤਿਮ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, 

ਕਾਮ ਅਤੇ ਮੋਖ) ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸਮਝਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੋਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਰਿਹਾ 

ਹੈ,ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮੋਖ 

(ਮੁਕਤੀ) ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਤਿੰਨ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂ (ਦੈਹਿਕ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਦੈਵਿਕ) ਤੋ' ਛੁਟਕਾਰਾ 

ਪਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਅਭਾਵ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ 

ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੋਖ, ਮੁਕਤੀ, ਨਿਰਵਾਣ, ਕੈਵਲ੍ਯ, 

ਅਪਵਰਗ, ਪਰਮਪਦ, ਪਰਮਗਤਿ, ਪਰਮਸੁਖ, ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ 

ਆਦਿ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ 

ਵਿਵਸਥਿਤ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਕੁ ਉਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋ 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ 'ਮੁਕਤੀ” ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਨਿਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤ੍ਰਿਗਿਣਾਤਮਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਕਾਰ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮੋਹ ਦਾ 
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ਪਾਸਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ 

ਫਲਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਭਸਮ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲਣਾ 

ਹੀ ਸੈਸਾਰਿਕ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਸ ਹੋਂ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ-ਰੂਪਾਤਮਕ 

_ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਧਨ 

ਵਿਚ ਗ੍ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚੋ' ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 

ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਕੌੜੇ ਬੰਧਨ ਜੀਆ ਕੰ 

ਗੁਰਮ/ਖ ਮੌਖ ਦੁਆਰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੬੨)। 
ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ “ਹਉਮੈ” ਹੈ। 

ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਬੈਧਨ ਹਨ। 

ਹਉਮੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਯਾਤ੍ਰਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਤੱਤ੍ਰ ਵੀ ਬੈਧਨ-ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ 
ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬੈਕੁੰਠ-ਧਾਮ 

ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਵਾਲੀ 

ਮੁਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹਨ -- ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਾਲ ਮਿਤ 

ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਹੰ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ/ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ 

ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੈ ਮਕਾਤਿ ਬੰਭੰਠੰ ਕਰੈ /ਕਿਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੩੬੦)। 
ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਸ਼ਰਗਾ ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠ ਗੰਡਾ ਬਾਂਛ/ਹ /ਨੇਤਾ ਆਸ਼ਾ 

ਆਸ਼ ਕਰਨੈਜੈ/ ਗਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਜਨ ਮੁਕਤਿ ਨ ਆੱਗ/ਹੇ 6/ਠ 

ਦਰਸਨ /ਤ੍ਰਪਤਿ ਮਨੁ ਆੀਜੈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੨੪)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਣ- 

ਕਮਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੀਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਚਾਹਨਾ ਤੋਂ ਉਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ -- ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਓਂ ਮੁਕਤਿ 

ਨ ਚਾਹਉ ਆਨੇ ਪ੍ਰਹੈਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਨੋਂ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੫੩੪)। 

ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਠੀਕ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪੜੀ 

ਸੰਬੈਧੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋ ਨਿਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ 

ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿ੍ਤੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਜੀਵਿਤ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ 

ਆਪਣੇ-ਪਨ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ 

ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੁ 

ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਸੁਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ 

ਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 

ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ 

ਜੀਵ ਪਾਸ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਭਰਮ-ਵਸ 

ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋ' ਬਾਹਰੋ' ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰਮ ਹਟ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਬਿਬੇਕ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ 

ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਗਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਮਾਲਾ 

ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਣ ਨਾਲ 

ਆਤਮ-ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ', ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੀ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀਵਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਭਵ ਹੈ। 

ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ “ਮੁਕਤ” 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ -- ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ, ਵਿਦੇਹ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਮੁਕਤ। 

ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਰਾਹੀ 

ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ' ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ- 

ਮੁਕਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੀਵ ਦੇਹ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਦੇਹ-ਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਨੂੰ 
ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਾਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਵਿਚਰਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿੱਤ-ਮੁਕਤ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰੁਚੀ 
ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਤਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਉਪਰੈਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਆਦਰਸ਼_ 

-ਵਿਅਕਤੀ “ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਤ 

ਹੈ। ਉਹ ਜਗਤ ਤੋ ਭਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਪੰਜ-ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਘਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੋ- 
ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਜਾਂ ਹੱਡ-ਚੰਮ ਅਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਖੋਲ-ਪਸਾਰਾ ਉਸ 

ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਜਮ ਕਰਕੇ 



ਜੀਵਨ-ਪਰਵਸ਼ਤਾ 33 

ਨਾਮ-ਰੂਪਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀ' ਫਸਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ 

ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਉੱਦੋ-ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 

ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ “ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ” ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 

ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨ ਆਖਐ 

/ਜ੍ਲ਼ ਵਿਚਹੁ ਹਉਂਐ ਜਾਾਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੧੦); ਜੀਵਨ 
ਮੁਕਤੁ ਜਾ ਸ਼ਝਦੁ ਸੁਣਾਏ / ਸ਼ਚਾੀ ਰਹਤ ਸਚਾ ਸੁਸੁ' ਪਾਏ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੪੩)। 'ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਦੁਸਤਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ 

ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਏ ? - ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ- 

ਮੁਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ ਕਮਲ ਅਤੇ 

ਮੁਰਗ਼ਾਬੀ ਦੇ ਉਪਮਾਨਾ ਰਾਹੀ' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਹੈ - ਜੰਸ਼ੇ 

ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮਰਗਾਈੰ ਨੰ ਸ਼ਾਣੰ / ਸ਼ਰਤਿ 

ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸ਼ਾਗਰ ਤਰ?ਐ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵਖ਼ਾਣ / (ਗੁ . 

ਗੰ. ੯੩੮)। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਜੀਵਿਤ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ- 

ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਕ ਹੀ 

ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ 

ਪਰਥਾਇ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਆਸਕ੍ਤੀਆਂ ਤੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਪ੍ਭਾਵਿਤ ਅਥਵਾ 

ਨਿਰਲਿਪਤ ਰਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ 

ਜੀਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ 

ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 

ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ “ਪਰਵਸ਼” ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਮਰਥ” ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਵਾਤਮਾ : “ਜੀਵਾਤਮਾ” ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 
ਸਥਿਤ ਆਤਮਾ (ਚੈਤਨ੍ਯ ਸਰੂਪ)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਸਰੀਰ-ਬੱਧ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - ਏ ਸ਼ਗੰਭਾ 
ਆਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਆਹ ਜੰਤਿ ਰਥ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਆਹ 

ਅਆਇਆ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੨੧)। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਅਤੇ 

ਜੀਵ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਤਵਿਕ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਜੋ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਤਿ-ਸਰੂਪ, ਸ਼ੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮੁਕਤ-ਸਰੂਪ 

ਆਤਮਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ 
ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦੋਂ' “ਜੀਵ” ਅਖਵਾਉੱਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ- 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੁ ਨੂੰ ਸੈਥੋਧਨ 

ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਆਨ ਮੋਹ ਦੌਨੋਂ ਕਉ ਪਰਹਨਿ ਗੇ/ਬੈਦ 

ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ / ਕਹੁ ਨਾਨਕਾ /ਇਹ /ਐਧਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਜੀੰਵਨੇ 
ਮੁਕਤਾ ਕਹਾਵੀ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੮੩੧)। 

ਜੀਵ-ਪਰਵਸ਼ਤਾ : ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਅਭਿੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰ-ਵਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਸ਼ਤਾ ਪਰਮ- 

ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈ - ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਕੈ ਵਸੇ ਕਛੂ ਨਾਗੀ ਤੁਧ 

ਵੋਕਾ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ / /ਏਕਨਾ ਨੇ ਤੂ ਐੱਲਿ ਲੰ/ਹ ਇਕ 
ਆਧਹ ਤੁਧੁ ਖੁਆਆਇਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੯)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੁੱਸ਼ਟ 
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- /ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹ /ਇਸ਼ ਹਾਥ/ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸ਼ਰਥ ਕੇ ਨਾਥ / ਆਗਿਆਕਾਗੀ ਪੁਰਾ ਲੀਓ / 

ਜ਼ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨਿ ਲੰਓ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੨੭੭)। 

ਇਹ ਪਰਵਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਦੂਰ 

ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਰੂਪਾਤਮਕ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਣ 

ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 
ਸਥਿਤ ਪਰਮਾਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ 

ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਸਰੂਪ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ 

ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ “ਜੀਵ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਤਨ੍ਯ ਸਰੂਪ 

ਹੈ। ਜੜ ਦੇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਭਿੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੜ ਹੈ। 'ਅਜੜ” 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ- 

ਮਰਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦੇਹ-ਸੰਬਧ ਅਤੇ ਦੇਹ-ਤਿਆਗ 

ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉੱਜ ਜੀਵ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੇ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਤੋ` ਵੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਕਾਰਣ ਆਤਮ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਜਿਵੇਂ ਮਦਿਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਵਿਤਰ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ 

ਜਲ, ਗੰਗਾ'ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਵਿਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 



ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਮੋਹ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਗ੍ਹਿਣ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਮ-ਫਲ ਤੋ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂ-ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ 
ਜੀਵ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸਾਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 

ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਚਾਰ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ - ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸ੍ਰੇਤਜ ਅਤੇ ਉਦਭਿਜ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ” (ਵੇਖੋ) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜੀਵ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਨੌਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਉੜੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ 

ਸੁਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਰਣਸ਼ੀਲ 

ਜੀਵ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ 

ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉੱਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ 

ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? -- 

ਜਾਡੰ ਜਾਇ ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ/ ਕਹ ਉਪਜੰ ਕਹ ਜਾਇ 

ਸਮਾਵੈ / ਕਿਉਂ ਬਾ/ਧਓਂ ਕੂ ਮੁਕਤਾ ਪਾਵੈ/ ਨਈ 
ਅਆਝਨਾਸਨੀ ਸ਼ਹਜ਼ ਸ਼ਮਾਵੈ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੫੨)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਸਹਿਜ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸੈਕਲਪ-ਵਿਕਲਪ 

ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਸਰੂਪ ਦਾ 

ਗਿਆਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 

ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 

ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਜਪ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ - ਸਹਜੇ ਆਵੈ ਸ਼ਹਜ਼ੇ ਜਗਇ/ ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੀ 
ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ / ਗੁਰਮ/ਖਿ ਮੁਕਾੜੋਂ ਬੰਧ ਨ ਪਾਇ / ਸ਼ਬਦਾ 

ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਲੀਚਾਰ ਛੂਟੈ ਹੰਡੇ ਨਇ/ (ਗੁ . ਗੰ. ੧੫੨)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਅਮਰ ਹੈ, ਨ ਇਹ 

ਡੁਬਦਾ ਹੈ, ਨ ਤਰਦਾ ਹੈ - ਨਾ ਜੀਉ ਮਠੈ ਨ ਡੂਝੇ ਤਰੈ / 

ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਅਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 

ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ 

ਵਿਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨਾਮੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਜੀਵ ਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਦੋਹੀਂ ਆੰਦ/ਨ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ਼ਾੀੰ 

ਆਹੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਬਿਨਾਨੀ/ ਨਾਂ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਮਹੰਰੇਆ 

ਜਾਈਂ ਕਾਰੇ ਦੌਥੈ ਸ਼ਾਦ ਰਜਾਈ ਹੈਂ / (ਗੁ. ਗ੍ੰ . ੧੦੨੬)। 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋ' ਮਤਲਬ ਹੈ 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਤਮਾ। ਕਿਉਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ 

ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੰਡ (ਸਰੀਰ) 

ਵਿਚ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ 
- ਜੋ ਥੁਾਹਮੀਡਿ ਖੀਡਿ ਸੌ ਜਾਣਹੁ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੪੧); ਲੌ 
ਬ੍ਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੌ ਪਾਵੈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੬੯੫)। 

ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਕਾਇਆ ਅੰਦਾਰ 

ਆਪੇ ਵਸੋਂ ਅਲਥ ਨ ਲਾਖਿਆ ਜਾਈਂ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੭੫੪)। 

ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

- ਘਟੇ ਘਟੇ ਗੰਵਿ ਰਹਿਆ ਅਲਥ' ਅਪਾਰ ਰਾ#/ (ਗੁ . 

ਗੰ. ੮੪੩)। ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਾਸੁਆਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਣ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਲਤਕ 

ਅਤੋਂ ਦਾਤਾ ਹੈ -- ਅੰਤਾਨ ਜੰ/ਤਿ ਭਲੀ ਜਗ ਜੀਵਨ / ਸੰਤ 

ਘਟ ਛੋਗੇ ਹੱਨ ਲੁ ਵਨ / ਆਪ ਲਵੈ ਆਪ ਦੇਵੈ ਤਿਹ 

ਲੋਈ ਲਗਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਤਾ ਹੰ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੩੧)। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ 

ਸੰਬੰਧ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- 

ਸ਼ਾਗਰ ਆਹ ਲੂੰਦ' ਝੂੰਦ ਆਹ ਸਾਗਰ ਕਾਵਣ ਝੂਝੈ /ਲਧਿ 
ਜਾਣੋ /(ਗੁ. ਗੁੰ. ੮੭੮)। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੰਬ-ਪ੍ਤਿਬਿੰਬ ਸੈਬੰਧ 
ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਸਭ ਆਹ ਲਤਿ ਜਤ ਹੈ 

ਸੋਇੰ/ /ਤਿਸ਼ ਕੰ ਚਾਨ/ਣਿੇ ਸਭ ਆਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ/ ਗੁਰ 

ਸਾਥੀ ਲੰਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੬੬੩)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 



ਜੁਗ 

ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਤਵਿਕ ਔਤਰ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਗਧ 

ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋ ਉਹ ਅਲੱਖ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 

ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ 

ਹੈ - ਕਾਇਆ ਅੰਦਾਨਿ ਆਪੋ ਵਸ ਅਲਖੁ ਨ ਲੱਖਿਆ 

ਜਾਈ/ ਮਨਨੁਥ ਮੁਗਧ ਬੂਝੇ ਨਾਗੀ ਬਾਹ/ਰੇ ਭਾਲਣ ਜਾਇ/ 
(ਗੁ. ਗੰ. ੭੫੪)। 

ਜੁਗ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਯੁਗ” ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਹਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤਾ ਉਪਾਇਆ 
੨੮੦ ੪ 

ਧੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮਾ ਰਾਜੇ /(ਗੁ. ਰੀ. ੪੫੧)। ਵੇਖੋ “ਯੁਗ'। 

ਜੁਜ : 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਜੁਜ਼ ਮਹ ਜੋਨਿ ਛਲ? ਚੰਦ੍ਰਾਵਲਿ ਕਾਨ੍ਹ 

/ਨਸ਼ਨੁ ਜ਼ਾਦਮੁਂ ਭਇਆ।/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੦)। ਇਥੇ “ਜੁਜ” 

ਉਸ ਯੁਗ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਦੀ 
ਨੀ 

ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ 'ਦ੍ਰਾਪਰ'। ਵੇਖੋ 'ਯੁਗ'। 

ਜੁਜਰੁ : ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ - ਸ਼ ਵੰਦੁ 

/ਓਗਾ ਲਾਜ੍ਰ ਅਥਰਝਣੁ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੩੭)। ਵੇਖੋ “ਵੇਦ”। 

ਜੁਲਾਹਾ/ਜੁਲਾਹੋ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ 

ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ -- ਸੂਤਰ ਦਾ ਪਿੰਨਾ 
(ਜੁਲਹ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ 

ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ̀ ਤੇ 

ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ 'ਜੁਲਾਹਾ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ “ਕੋਰੀ”। 
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੋਰੀ ਜਾਤਿ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਦ 'ਤੇ 

ਕੋਰੀ ਜਾਤਿ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ -- ਕੌਗੀ 

ਕੇ ਕਾਰੂ ਮਰਮੁ ਨ ਲਾਨਾਂ/ (ਗੁ. ਗੁੰ. ੪੮੪); ਜਾਤ 

ਜ਼ੁਲਾਹਾ ਮਤਿ ਕਾ ਧੰਨ / ਸਹਿਜ ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਮ ਕਸਰ / 

(ਗੁ. ਗ੍ੰ. ੩੨੮)। 

ਜੂਆ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਦਯੂਤ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 'ਜੂਆ” 

ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਬੌਧਕ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸ਼ਰਤ ਧਨ, ਸੰਪੱਤੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਜੀਆ (ਜਜ਼ੀਆ) 

ਕੌਰਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਦੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 
ਸ਼ਰਤ ਵਜੋ' ਲਗਾਣੋ ਸੈਕੋਚ ਨ ਕੀਤਾ। 

ਪੁਰਾਣ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਸੰਗ ਹੋ 

ਕੋ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਏ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਿਤ 
ਦੇ ਕਈ ਆਖਿਆਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। 

ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ 

ਜੂਆ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਚਉਪੜ (ਚੌਪੜ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਤਰੈਗ ਸਰਬਪਿ੍ਯ 

ਸੀ। ਪਰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ-ਕਲ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਡ 
ਪ੍ਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਬਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਡ 

ਕਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਨਿਖੋਧੀ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਦਾਂ/ਸੈਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜੁਆਰੀਏ ਵਾਂਗ ਜੂਏ ਵਿਚ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਨੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਜਿਤ ਲਿਆ ਹੈ -- ਬੰਝਰੱਜਤ ਝੰਦ 

ਸੰਤਨਾ ਓਆਹੂ ਸਉ ਹੇ /ਹੋਤਨੇ / ਹਾਰ ਜੂਆਰ ਜੂਆ /ਬੈਧੋ 
/ਇੰਦ੍ਰਾਂ ਵੱਸ ਲੰ ਜਿਤਨੰ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੨੧੨)। 

ਜੂਠਨ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ 
ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਸ਼। ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋ 
ਉਹ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ 
ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯੱਗ ਦੀਆਂ 
ਜੂਠਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਸਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ - ਜ਼ਾਤਨ 
ਜਾਤਿ ਦੇਖਿ ਮਤ _ਭਰਮਹੁ ਸਕਾ ਜਨਕ _ਪਰਨ ਲਾਗਾ 

ਿਆਵੰਗੇਂ / ਜੂਠਨ ਜੂ/ਠੇ ਪਈ /ਸੈਰ ਊਪਰ /ਖਨੁ ਮਨੂਆ 
/ਤਿਲੁ ਨ ਡੁਲਾਵੀਗੋਂ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੩੦੯)। 

ਜੇਜੀਆ (ਜਜ਼ੀਆ) : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ-ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ 

ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -- ਜੌਜੰਆ ਡੰਨੁ ਕੇ ਲਏ ਨ ਜਗਾ/ਤਿ/ 

ਸ਼ਤਿਗੁ/ਨਿ ਕਾਰੈ ਦੀਨਾ ਧੁਰ ਕਾ ਛਾਪ / (ਗੁ. ਰੀ੍. ੪੩੦)। 

“ਜੇਜੀਆ” ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਜਿਜ਼ੀਯਹ” ਦਾ 



ਜੇਜੀਆ (ਜਜ਼ੀਆ) 

ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋ' 
ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਣ ਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵਜੋਂ 

ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ 

ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਸਨ। 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਸਨ -- ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 

ਨੂੰ 12 ਦਿਰਹਮ, ਮੱਧ-ਵਰਗ ਨੂੰ 24 ਦਿਰਹਮ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 
48 ਦਿਰਹਮ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਜ਼ੀਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ 

ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਅਸਮਰਥ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਮਾਫ਼ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਏ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਉੱਦੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ 

ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹਨੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਜ਼ੀਆ 

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ 

ਕਾਫ਼ਿਰ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 

ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੈਰ- 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ 
ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਹਿਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਰੰਭ 

ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ 
ਸੈਨ 713 ਈ. ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ 

ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 
ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ। 

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਤੁਗ਼ਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ 

ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੈਨ 1564 ਈ. ਵਿਚ 

ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ 

ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸੈਨ 1679 ਈ. ਵਿਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ 

ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕਾਫ਼ਿਰ (ਜ਼ੀਰ-ਮੁਸਲਿਮ) 

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਜਜ਼ੀਆ 

ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਉਦੋ ਉਹ ਮੋਮਿਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਸਤ ਨ 

ਪਹਿਨੇ। ਸੈਨ 1713 ਈ. ਵਿਚ ਫ਼ਰ਼ੁਖ਼ਸੀਅਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ 1719 ਈ. ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ 

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੋਗ 
ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੈਕਲਿਤ 
ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਾਚ ਠਾਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤਿ ਦੀ 

ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸੋਰਠ ਅੰਗ ਅਤੇ ਬਾਗੇਸ਼ਰੀ ਅੰਗ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੁਝ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਭਾਤ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ 33ਵਾਂ ਹੈ। 

ਜੈਜਾਵੈਤੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਉਪਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੋ-ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ-ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਰਾਮ ਨਮ ਰਾਮ ਸਮੇ ਇਹੈ ਤੇਰੈ ਕਾਗਜ ਹੈ/ 
ਮਇਆ ਕਾਂ ਸੰਗੁ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਭਾ ਜੂ ਕੌ ਸਗਨੇ ਲਾਗ / ਜਗਤ 

ਭੁਧੇ ਮਾਨ ]/ਠਆ ਡਠੰ ਸਭਾ ਸ਼ਾਲ ਹੈ/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੩੫੨)। 

ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਦੀ ਰਚੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 20 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ 

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ- 

ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 

ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ 'ਸਲੌਕਾ ਨਾਲਿ” ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, 

ਅਰਥਾਤ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ' ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹਨ। 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਦੋ-ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਿਰਾ-ਸੋਰਠਾ 

ਤੋਲ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ 12ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ 

ਦਰਜ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ 

ਅਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵ-ਗਤ ਇਕ-ਸੁਰਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ 
ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਸੇ 
ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਭਾਵ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟਾਇਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ 
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ਸਹਿਤ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੇਕ 

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀ 

ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ 

ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 

ਥਾਂ ਪ੍ਭੂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ : ਇਹ ਰਾਗ “ਜੈਤ' ਅਤੇ 'ਸਿਰੀ” ਰਾਗਾਂ 
ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਠਾਟ ਦੀ ਔੜਵ 
ਸੈਪੂਰਣ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੌਥੇ 

ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਇਹ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। 

ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 27 
ਚਉਪਦੇ , ਤਿੰਨ ਛੰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦੀ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ 

ਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਅਮੋਲਕ 

ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਤੋਂ 

ਬਿਨਾ ਲਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ 

ਰਾਹੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਦੁੱਤੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ 
ਰਾਹੀ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ 

ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 13 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ 

ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 11 ਦੋ-ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਭਾਵੇਂ 

ਸਰਬਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉਤੇ 

ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿਚ ਅਗੈਮੀ ਜੋਤਿ 

ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋ” 

ਇਕ ਤ੍ਰਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦੁਪਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
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ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਹਨ ੫ਨਓ ਸ਼ਰਨਾਗ/ਤ ਅਭੈ 

ਦਾਨੁ ਪ੍ਰਭੂ ਦਨੈਜੈ / 
ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇ' ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਛੰਤ 

ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਛੰਦ ਦੇ ਆਰੰਭ 

ਵਿਚ ਇਕ ਸਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਰ ਪਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ 

ਸਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਛੰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ, 

ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬੜੀ 

ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ -- ਸ਼/ਣੇ ਯਾਰ 

ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਜ਼ਣ /ਇਕ' ਕਰਉ ਬੰਨੰਤੀਆਂ/ ਤਿਸ਼ ਮੰਹਨ ਲਾਲ 

/ਪਆਠੇ ਹਉਂ /ਫਰਉਂ ਖੌਜੰਤੀਆ/ 

ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ “ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੫" ਹੈ ਜਿਸ 

ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਭਗਤਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੌਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਜੈਦੇਵ, ਭਗਤ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਪਦੇ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ, ਇਕ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਅਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ' ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ 
ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ” 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹੀ 
ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕੌਣ 

ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕ-ਮਤ ਨਹੀ' ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ 

ਨੂੰ 'ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਕਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਉਸ ਤੋ' ਭਿੰਨ ਕੋਂਈ ਹੋਰ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਨਾਭਾਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ “ਭਗਤਮਾਲ” ਵਿਚ ਜਿਸ ਜੈਦੇਵ 

ਦਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ “ਗੀਤ- 

ਗੋਬਿੰਦ” ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਦਾ 

ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਪ੍ਰੰਮ ਭਗਤਿ 
ਜੰਦੋਉ ਕਰਿ ਗਤ ਗੋ/ਝਂਦ ਸਹਜ ਧੁ/ਨੈ ਗਾਵੇ / ਲਲਾ 

ਚਲਤ _ ਵਖਾਣਦਾ _ ਅੰਤਰੈਜਾਆ ਠਾਕੁਰ _ਭਾਵੰ / 

(10/10)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਨ 1693 ਈ. ਵਿਚ 
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ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਦਾਸ ਦੀ ਰਚੀ 'ਪ੍ਰੌਮ ਅੰਬੋਂਧ” ਨਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 

ਵਿਚ ਜੋ ਪਰਚੀ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 

ਸੰਬੈਧ “ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” ਵਾਲੇ ਜੈਦੇਵ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ “ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” 
ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ'। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਪੂਰਣ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਰਮ ਵਿਚ 

ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਨਿਪੁਣ ਦਸਿਆ ਹੈ - /ਇਸ਼ ਅਨ ਕਉ ਕੌਈ 

ਥੌਜਹੁ ਭਾਈੰ / ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸ਼ਆਈਂ/ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ 

ਜੰਦੋਉ ਨਾਸਾਂ / ਭਰਾਂਤਾ ਕੇ ਪ੍ਰੰਆ ਇਨ ਹ ਹੈ ਜਾਨਾਂ/(ਗੁ. 

ਗੰ. ੩੩੦)। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ 

ਦੀਆਂ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਂਦੇਵ ਇਕ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਰੱਬ 

ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ “ਗੀਤ- 
ਗੋਬਿੰਦ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। 

ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ 

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਗਾਲ ਦੇ ਸੇਨ-ਵੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ 

ਸੇਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਸ੍ਰੀਮਦ 
ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਦੀ “ਭਾਵਾਰਥ ਦੀਪਿਕਾ” ਉਤੇ ਲਿਖੇ 

ਗਏ “ਵੈਸ਼ਣਵ ਤੋਸ਼ਿਣੀ” ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਉਮਾਪਤਿ ਧਰ ਨਾਂ ਵਾਲੋ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ 

ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੇਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੇਨ ਦੇ ਸਭਾ- 

ਮੰਡਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦੇ 

ਹੋਏ ਇਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਦੇਵ ਉਸ 

ਰਾਜਾ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਸ੍ਯ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 

“ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ` ਵਿਚ ਆਚਾਰਯ ਗੋਵਰਧਨ, ਉਮਾਪਤਿ 

ਧਰ, ਸ਼ਰਣ ਦੇਵ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੋਧ ਸੇਨ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੇਨ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਸੈਨ 1179 ਤੋ 

1205 ਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 

ਲਗਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਦ ਆਏ ਅਤੇ ਕਦ ਤਕ ਟਿਕੇ । ਹਾਂ, 

ਪਿ੍ਥੀਰਾਜ ਰਾਸੋ ਦੇ ਕਰਤਾ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 

- ਜਯਦੌਵ ਆਹੰ ਕਵੀ ਕਵੀ ਰਾਲੰ / /ਜੈਨੰ ਕੇਲ /ਕੱਤੰ 
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ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਲੰ - ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ 

ਦਾ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਦਾ 

ਸਮਾਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਬੈਗਾਲ ਦੇ ਵੀਰ-ਭੂਮੀ 
ਜ਼ਿਲੇਂ ਦੇ ਕਿੰਦੂ ਵਿਲਵ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਲੇਖ “ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” 

ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਉਤੇ 

ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੈਸ਼ਣਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ 

ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ' ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਦਾ 

ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਉੜੀਸਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨੋੜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 
ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋ 

ਉੜੀਸਾ ਵਲ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ 

ਵਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਰਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 

ਕਿ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ 12ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਉਤਰਾਰਧ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ “ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” ਦੇ 
ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਭੋਜਦੇਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ ਰਾਧਾਦੇਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ 

ਸੰਬਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰ ਪੂਰਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ 

ਉਲੋਖ ਪਿ੍ਯਾਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ “ਭਗਤਮਾਲ” ਦੇ ਟੀਕੇ 

ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਗਨ-ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

ਨਾਲ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਛਡ 
ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨਾਲ ਜੈਦੇਵ ਨੇ 

ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁਖ-ਪੂਰਣ ਵਿਵਾਹਿਕ 

ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ”" ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ 
ਤਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਜੀਉਂਦੇ 

ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹੇ। 

ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, 

ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਦੁੱਤੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਭਾਵ 
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ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੌੜੀਯ 

ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬਲ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਤਨਾ ਅਧਿਕ 

ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ 

ਇਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 

ਵੇਲੇਂ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ “ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” ਦੇ 
ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਏ। 

ਆਨੰਦ ਕੈਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ .ਅਤੇ ਭਗਵਤੀ 

ਰਾਧਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮ-ਲੀਲਾ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਰਮ- 

ਸਪਰਸ਼ੀ ਵਰਣਨ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ 

ਲਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਦੀ ਮਧੁਰ ਪਦ-ਯੋਜਨਾ 

ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਤੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੰਨੜ 

ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਚੈਤਨ੍ਯ 

ਮਹਾਪ੍ਭੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 

ਰੋਏ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

“ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ 

“ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਤੇ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 

ਨਾਲ ਜਨਮ-ਮਰਨ, ਬੁਢੇਪੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੁਖ ਨਹੀਂ 

ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ, ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ 

ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਦੁਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਅਸਚਰਜ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ ਪਰੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ 

ਨਾਲ ਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਜੋ 
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ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੈਦੇਵ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 

ਆਇਆ ਹੈ - ਨੋਬੈਂਦ ਨੰਝੈਂਦੇ/ਤਿ ਜਪਿ ਨਰ ਸ਼ਕਲ ਨਹਿ 
ਪਦੰ / ਜੰਦੇਵ ਆ/ਇਉਂ ਤਸ਼ ਸਫੁਟੰ ਭਵਭੂਤਾ ਸਰਬ ਗਾਤੰ / 

(ਗੁ. ਗੁਰੰ. ੫੨੬)। 

ਦੂਜਾ ਪਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਰਾਹੀਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹਠ-ਸਾਧਨਾ ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਹਿਜ 

ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਵਲ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ 

ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਠ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਨਾੜੀ 

ਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੇ ਜਸ-ਗਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਸ- 

ਗਾਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁ੍ਸੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਾਧਣਯੋਗ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ , ਉਸ 

ਪ੍ਰਤਿ ਪੂਰਾ ਸਿਦਕ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪਤਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਅੰਤਰ ਮਿਟ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਰੂਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ _ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਅਗਨਿ ਕਉਂ ਅਰ/ਨਿਆ 

ਸ਼ਗਧਿ ਕਉ ਸ਼ਰਹਿਆ` ਸ਼ਲਲ ਕਊਂ ਸਲ/ਲਿ ਸੰਮਨ 

ਆਇਆ / ਬਦ/ਤਿ ਜੰਦੇਉਂ ਜੰਦੇਵ ਕਾਉਂ ਠੰਆਆ ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਰਖਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਭ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡ 

ਦੇਵੇ, ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਲ ਝਾਕਣਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, 

ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਣਾ ਆਦਿ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਮਨ, ਬਚਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸਦਾ 

ਪਵਿਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੌਗ, ਯੱਗ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਤਪ 

ਨਾਲ ਕੌਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ, 

ਗੁਣਗਾਨ ਅਤੇ ਜਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

/ਨੈਰਥਾਣੁ ਲਿਵਲੀਣੁ ਪਾਇਆ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੦੬)। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਸਾ, ਬਾਚਾ 

ਅਤੇ ਕਰਮਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦੁੱਤੀ ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ, ਯੱਗ, ਤਪ ਅਤੇ 

ਦਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਨਾਥ ਪੰਥ ਅਤੇ 
ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਾਮ- 

ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨ ਦੀ ਟਿਕਾਉ ਦੀ 
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ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ “ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ 
ਦੀ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਭਾਵੇ' ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, 

ਪਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਸਾਰੀ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 

ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ, ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੀ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ 

ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਫੁਲਿਤ 
ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਜੈਦੇਵ 

ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਦੋਵੇ' ਪਦੇ ਸੈਤ ਕਬੀਰ 

ਅਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ 

ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉੱ'ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਧ- 

ਯੁਗ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਦਿ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਜੈਨ-ਮਤ : ਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 

ਵਿਚ ਜੈਨ-ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ 
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵਾੀਂ' ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਖੀ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ 
ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ 

ਕੀਤਾ। ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 

ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ। 
“ਜੈਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ 'ਜਿਨ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 

ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ “ਜਿ” ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ 

ਹਨ 'ਜਿੱਤ”। ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ “ਜਿਨ” ਅਖਵਾਉ'ਦਾ 
ਹੈ। 'ਜਿਨ” ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਤੀਰਥਾਂਕਰ” ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ । ਜੋ ਸਾਧਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 
ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ “ਤੀਰਥਾਂਕਰ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੈਨਮਤ ਵਿਚ “ਅਰਿਹੰਤ” ਪੂਜ੍ਯ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦਾ 
ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਿਨ' ਜਾਂ 'ਤੀਰਥਾਂਕਰ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਜੈਨ-ਮਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥਾਂਕਰ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ 

ਸੀ। “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' (1/3, 2/7, 11/4) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ” ਦੇ 

“ਚੌਬੀਸਾਵਤਾਰ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ 

ਪੰਦਰ੍ਹਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- /ਕਸਨ ਦੋਵ 

ਜੈਨ-ਮੜ 

ਆਗਿਆ ਜੜ ਪਾਈਂ/ ਕਾਲ ਪਰਸ ਕੀ ਕਗੀ ਬਡਾਈ / ਡੂਆ 
ਅਰਹੰਤ ਦੋਵ ਬਨ ਆਯੇ/ ਆਨ ਅਉਠ ਹੀ ਪੰਥ ਚਲਾਲੋਂ / 

ਇਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਅਰਿਹੰਤ ਜਨਮ ਲੈਦਾ 

ਹੈ। ਜੈਨ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਬੀਰ ਸੁਆਮੀ ਚੌਵੀਹਵਾਂ ਅਤੇ 

ਅੰਤਿਮ ਤੀਰਥਾਂਕਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੌਧ-ਮਤ ਵਿਚ ਉਸ 

ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ “ਅਰਿਹੰਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ 

ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਜੈਨ-ਮਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ _ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਇਹ ਬੌਧ-ਮਤ ਤੋ ਅਧਿਕ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੁਲ 24 ਤੀਰਥਾਂਕਰ ਹੋਏ 

ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਭ-ਦੇਵ ਪਹਿਲੇ 

ਤੀਰਥਾਂਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਿਮ। ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਛੇਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ-ਪੂਰਵ 
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਜੈਨ-ਮਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ 

- ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਤਾਂਬਰ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ” ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ 

ਪਾਲਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿਗੰਬਰ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ 

ਸ੍ਰੋਤਾਂਬਰ ਇਸ ਵੱਖੋ ਸਹਿਜ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

-ਦਿਰੀਬਰ ਜੈਨ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਵਸਤੂ 
ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਹ ਨ ਰਖਣ ਦੀ ਕੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 

ਬਸਤ੍ ਤਕ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮ 
ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 

ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਤਾਂਬਰ ਜੈਨ ਸਾਧਕ 

ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ 

ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ 

ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਭਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ 

“ਗਿਆਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਗਿਆਤਾ 
ਅਤੇ ਗੋਯ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਕਿਸੇ ਇਕ 
ਦੇ ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਆਤਮਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ 
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ਗੁਣ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ -ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਪਰੋਖ। 

ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਣ- 

ਭੂਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਦੀਆਂ 

ਅਤੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ' ਹੈ। ਇਹ 

ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ 

ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਪ੍ਰਤੱਖ, 

ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਗਿਆਨ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਰਗ 

ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਕ੍ਰੱਧ, ਦ੍ੈਸ਼, ਵਾਸਨਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਦੂਰ 

ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜੈਨ-ਮਤ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋ 

ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਉਪਾ ਹੈ “ਨਯ”। ਦੇਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਲ-ਗਤ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਭਿੰਨ- 

ਭਿੰਨ ਵਾਕ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ 

ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ 

ਦੇ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ “ਨਯ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਨੰਤ ਵਿਚਿਤ੍ਤਾ ਕਰਕੇ “ਨਯ” ਵੀ 

ਅਨੰਤ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੱਤ 

ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਨਯ” ਨੂੰ ਸੱਤਭੰਗੀ ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੈਭਵ 

ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ 'ਸ੍ਯਾਦਵਾਦ” 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਸ੍ਯਾਦ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

ਸੰਭਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੱਤਭੰਗੀ ਨਯ” ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨ ਹਨ -- (1) ਸੰਭਵ ਹੈ, (2) ਸੈਭਵ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, (3) ਸੈਭਵ ਹੈ ਵੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, (4) ਸੈਭਵ 
ਅਕਥਨੀ, (5) ਸੰਭਵ ਹੈਂ ਅਤੇ ਅਕਥਨੀ, (6) ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ 

ਅਤੇ ਅਕਥਨੀ, (7) ਸੈਭਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਥਨੀ। 

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ 

ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ 
ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ 
ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ 

ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ “ਦਵ੍ਯ” ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜੈਨ-ਮਤ 

ਅਤੇ ਪਰਯਾਯ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 'ਦੂਵ੍ਯ” ਸਗੁਣ ਅਤੇ 

ਗੁਣਯੁਕਤ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੋ ਬਿਨਾ ਦ੍ਵ੍ਯ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦ੍ਵ੍ਯ ਨਾਲ ਨਿੱਤ 

ਸੰਬੈਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 

ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪਰਯਾਯ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਦ੍ਵ੍ਯ ਸਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਦ੍ਵ੍ਯ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇ' 

ਆਪਸੀ ਸੋਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਦਵ੍ਯ ਦੀ 

ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਵ੍ਯ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ -- 

ਜੀਵ ਅਤੇ ਅਜੀਵ। ਜੀਵ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ -- ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬੱਧ। ਜੌ ਜਨਮ-ਮਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, 

ਉਹ ਬੱਧ-ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਹ 

ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤ-ਜੀਵ ਹਨ। ਬੱਧ-ਜੀਵ ਵੀ ਅਗੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਹਨ - ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਥਾਵਰ (ਬਿਛ, ਲਤਾ, 

ਨਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ)। ਅਜੀਵ ਦ੍ਵ੍ਯ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ 

- ਕਾਲ, ਆਕਾਸ਼, ਧਰਮ, ਅਧਰਮ ਅਤੇ ਪੁਦਗਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦ੍ਵ੍ਯਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

“ਪੁਦਗਲ” ਜੜ ਦ੍ਰ੍ਯ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਚੇਤਨਾਹੀਨ ਹੈ, 

ਉਹ ਜੜ-ਦ੍ਵ੍ਯ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਗੋਂ ਦੋ 

ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ -- ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਸੂਖਮ। 

ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨ, ਸਰਵੱਗ, ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭੋਗਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਅਤੇ _ਜਨਮ-ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ 

ਗਿਆਨ ਇਸੇ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ 

ਵਾਸਨਾ ਆਤਮਾ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 

ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੱਗ 
ਆਤਮਾ ਅਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਹ 

ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੈਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਭੋਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ 

ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਖਣ ਵਾਲੀ 

ਸੱਤਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਹਨ। ਹਰ 

ਇਕ ਜੀਵ ਦੀ _ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਥਾਵਰ 

ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘਟ 
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ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ 

ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੌ ਵਿਕਸਿਤ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ 

ਹਨ। ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੈਨ-ਮਤ ਵਿਚ ਕਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਮ ਕਰਮ 

ਬੈਧਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹਨ। 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤ ਜਨਮਾਤਰਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਰਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਜੀਵ ਬੈਧਨ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਉਪਾ 

ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੰ 'ਆਸੂਵ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜਿਸ ਉਪਾ 

ਦੁਆਰਾ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 

“ਸੈਵਰ” ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਦੀ ਬੈਧਨ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੈਵਰ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤਿ-ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਸੰਵਰਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਾ 

ਪ੍ਤਿ ਜੈਨ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਉਲਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਵੀਰ 

ਸੁਆਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ ਅਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ, 

ਵਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 

ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 

“ਨਿਰਜਰਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੈਵਰ” ਅਤੇ 

“ਨਿਰਜਰਾ” ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ 

ਸਥਾਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਗਤ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ 

ਅਤੇ ਜਗਤ ਨਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ 

ਪੁਦਗਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮੁਕਤ ਜੀਵ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 'ਜਿਨ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਨ- 

ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ “ਈਸ਼ਵਰ” ਹੈ। ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਦਰਸ਼ਨ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਪਰਮ-ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੋਕ੍ਸ਼ 

ਲਈ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ 

ਜੰਕ 

ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਸੈਜਮ, ਸਤਿਵਾਦਤਾ, ਪਵਿਤਰਤਾ, 

ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ, ਤਪ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਆਦਿ ਅੱਠ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 

ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ 

ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਤਨ ਹਨ 

- ਸਮਿਅਕ (ਸਹੀ) ਗਿਆਨ, ਸਮਿਅਕ ਦਰਸ਼ਨ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ) 

ਅਤੇ ਸਮਿਅਕ ਚਰਿਤ੍ਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਅਭਾਵ 

ਵਿਚ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ-ਮਤ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ- 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਆਚਾਰ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਮਤ ਦੇ ਆਚਾਰ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਹਾਰ ਹਨ -- ਕਰਮ 

ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ। ਇਹ ਇਕ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ ਵਾਲਾ ਧਰਮ 

ਹੈ। ਮੋਕ੍ਸ਼ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ 

ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 

ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਅਨੰਤ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

“ਮਲਹਾਰ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ 

ਮਤ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸੈਜਮ ਵਾਲੀ ਸਾਧਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - 

ਜੰਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ / (ਗੁ. ਗੰ. ੨੬੫)। 

“ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (43) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਭੇਂਟ ਇਕ ਅਨਭਵੀ ਸਰੇਵੜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜੈਨ-ਮਤ ਸੰਬਧੀ ਆਖਿਆਨ ਅਤੇ 
ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੈਨੀ : ਜੈਨ-ਮਤ (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ “ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਜੈਨੀ ਸਾਧਕ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਇ/ਨੈ ਜ਼ੰਨੰ 

ਉੱਝੜ ਪਾਇ ਧੁਰਹ ਖੁਆ7ਇਆ / /ਤਿਨ ਨ/ਖ' ਨਾਗ ਲਾਖ 

ਨ ਤਨਗਸ' ਨੁਗਏਆ/ ਹਥੀ ,ਲੈਰ ਲੋਹ/ਇ ਨ ਭਦੁ 

ਕਰਾਇਆ / ਕੁ/ਚਲ' ਰਹ/ਹ /ਇਨ ਰਤ _ਸ਼ਥਦੁ ਨ 

ਭਾਇਆ/ ਤਿਨ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਨ ਕਰਮੁ ਜਨਮੁ 

ਗਾਵਾ/ਇਆ / ਅੰਨੇ ਲੂਠੰ ਵੇਜਾ/ਤ ਜੂਠਾ ਖ7ਇਆ/ /ਬਨ 
ਸ਼ਝਦੈ ਆਚਾਨੁ ਨ /ਕੈਨਗੀ ਪ/ਇਆ/(ਗੁ . ਗੰ. ੧੨੮੪)। 

ਜੋਕ : ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਜਲੌਕਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 



ਜੋਗ/ਜੋਗ-ਮਤ 

ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਜਾਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਕਿਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ 
ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ 
ਵਿਚ ਵੈਦ ਜਾਂ ਜਰਾਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੀਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ 

ਕਢਣ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋਕ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ 

ਅਤੇ ਜੋਕ ਰੈਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਟ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 'ਜੋਕ” ਉਪਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਜੋ ਰੋਗੀ ਦੇ ਤਨ ਵਿਚੋਂ' ਲਹੂ ਚੂਸ ਲੈੱਦੀ ਹੈ - ਨਆਮ 
ਸ਼ੰਦਰ ਤਜਿ ਆਨ ਲੂ ਚਾਹਤ ਜਿਉਂ ਕੁਸ਼ਟੀ ਤਨਿ ਜੌਕਾ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੨੫੩)। 

ਜੋਗ/ਜੋਗ-ਮਤ : ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਯੋਗ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ । ਵੇਖੋ “ਯੋਗ-ਮਤ/ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ”। 

ਜੋਗੀ : 'ਯੋਗ-ਮਤ! ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। 

ਵੇਖੋ “ਯੋਗ-ਮਤ/ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ'। 

ਜੋਤਕੀ : ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਿਰ। ਵੇਖੋ “ਜੋਤਿਕ”। 

ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ “ਜੋਤਿ- 
ਸਰੂਪ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- ਜੋਤਿ ਸ਼੍ਰਪ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਖਦਾੜਾ 
ਸਚੋ ਸ਼ੋਡਾ ਪਹਇਦਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੩੬)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ “ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ' 
ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸ਼੍ਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 
ਮੁਲ ਪਛਾਣੁ / (ਗੁ. ਗੰ. ੪੪8੧)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਰਤੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ 

ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਜੋਤਿ ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੜ-ਚੇਤਨ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਨ- 
ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਸਭ ਆਹੇ ਜੋਤਿ ਲਤਾ ਹੈ 

ਸੋਇ/ ਤਿਸ ਕੰ ਚਾਨ/ਟਿ ਸ਼ਭ ਆਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ਗਰ 

ਸ਼ਾਲ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ / (ਗੁ . ਗੰ. ੬੬੩)। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 

ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ 

ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਸ਼ਸੈ ਸਭ 
ਜਗੁ ਸਹਜਿ ਉਪ/ਇਆ ਤਨੈਨਿ ਭਵਨ /ਇਕ ਜੋਂਤ7/ (ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੯੩੦)। ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - 
ਜੋਤਿ ਸ਼ਲ/ਇੜਏ /ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸ਼ਾਠੋਂ ਰਾਮ / ਘ/ਟ ਘਟੇ ਗੰਵ 

ਕਹਿਆ ਅਲਥ ਅਪਾਠੇ ਰਾਮ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੮੪੩)! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ । ਪੂਰਬੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ 

ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

“ਕੁਰਾਨ” ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ 

ਪਸਰਿਆ “ਨੂਰ” ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 

“ਨੂਰਵਾਦ” ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ _ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਕਠ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (2/2/15) ਵਿਚ 
ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਨ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ 

ਦੀ ਚਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੌਕਿਕ ਅਗਨੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਲੋਕਿਤ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋਤਿ- 

ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਨੁੱਖ 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਲਪਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ 

“ਦਸਮ-ਦਵਾਰ' ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ 

ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਨ ਚੰਦ੍ਮਾ ਹੈ, ਨ ਤਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ। ਨ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 
ਆਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਹਰ 
ਪਾਸੇ ਪਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦਾ 
ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ -- /ਇਲਿਨੰਗੱਲ /#ਲਕੀ ਚੰਦ ਨ ਤਾਰਾ/ 
ਹੁਰਜਾ /ਕੈਗੰਣ ਨ /ਝੇਜੁਨਿ ਗੌਣਾਰਾ/ ਅਕਥ ਕਥਉ /ਚਹਨੁ 

ਨਹੀੰ ਕੌਈ ਪੁ/ਨੇ ਗੰਹਿਆ ਆਨੇ ਭਾ/ਇਦਾ / ਪਸਗੀ /ਨੈਗੰਣ 

ਜੋਤਿ ਉਜਿਆਲਾ / ਕੰਠ ਕਰੇ ਦੋਖ ਆਪ ਦਇਆਲਾ/ 

ਅਨਹਦ ਰਣਝੁਣਕਾਰ਼ ਸ਼ਦਾ ਧੁਨਿ /ਨੈਰਭਉਂ ਕੰ ਘਰਿ 

ਵਾ/ਇਦਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੩੩)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਉਕਤ ਸਥਾਪਨਾ 

ਉਪਨਿਸ਼ਿਦਕ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੀ 



ਜੋਤਿਕ (ਜੋਤਿਸ਼) 

ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੇਕਲੀ ਨੁਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀ” 
ਦਸਮ-ਦਵਾਰ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮ-ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟ-ਘਟ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤਿ ਨੂੰ 
ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਮ ਰੂਪ 

ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ 

ਦੁਆਰਾ ਦਸ ਕੇ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੌਰਵ ਸਥਾਪਿਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਅਗਮ' ਅਗੌਂਚਰ ਅਲਥ ਅਪਾਰਾ /ਚੌਤਾ ਕਰਹ 

ਹਮਾਗੰ / ਜਲਿ ਲਿ ਮਗੀਅਲ ਭ/ਰੇਪੁ/ਨ ਲੈਣਾ ਘਟ ਘਟ 
ਜੀਤਾ ਡੁਾਗੀ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੭੯੫); /ਨਰਭਉਂ /ਨੇਰੰਕਾਕ਼ ਨੈਰਵੈਰ 
ਪੁਰਨਾ ਜੋਤਿ ਸ਼ਮਾਈ/ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ /ਵਿਣੁ ਭਗਮ ਨ ਭਾਗੈ ਗ਼ਚਿ 
ਨਾਨ ਵੰਡਿਆਈ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੫੯੬)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਏ ਸ਼ਗੰਨਾ #ਨਿਆ ਹਨ ਤੁਮ ਆਹ 

ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਤਾਂ ਤੂ ਜਗ ਆਹ ਆ/ਇਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੨੧)। 

ਜੋਤਿਕ (ਜੋਤਿਸ਼) : ਸੋਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ 
“ਜੋਤਿਕ” ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਆਗਮ 

/ਨੇਰਗਮ' ਜੋਤਿਕ ਜਾਨ/ਨ ਬਹੁ ਬਹੁ 'ਭਿਆਕਰਨਾ/ ਤੰਤ 
ਮੰਤੁ ਸਭ ਆਉਂਥਧ ਜਾਨ/ਹਿ ਆੰਤਿ ਤਉਂ ਮਰਨਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੪੭੬)। 'ਜੋਤਿਸ਼' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋਤਿ (ਜ੍ਯੋਤਿ) 

ਸੋਬੈਧੀ ਵਿਵੇਚਨ। ਇਸ ਵਿਵੇਚਨ-ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਆਰੰਭ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ 

ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਗੋਲ ਵਿਚ 

ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ (ਗੋਲਾਕਾਰਾਂ) ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ-ਨੱਛਤ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਪੜਚੋੜ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਖਗੋਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ 

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨੇ 

ਖਿਚਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਜਾਂ ਨੱਛਤਾਂ ਵਲ ਗਿਆ। 

ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਥਵੀ ਨੂੰ 

ਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੌਦ੍ਮਾ ਸਹਿਤ 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰਹਿਆਂ - 

ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ, ਸ਼ੁਕੂ ਅਤੇ ਸਨਿ - ਦਾ ਗਿਆਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ 

ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ 

“ਗਣਿਤ-ਜੋਤਿਸ਼” ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ 

ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ 'ਜੋਤਿਸ਼” ਦੇ 

ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ 

ਅੰਤਰਗਤ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਫਲਿਤ- 

ਜੋਤਿਸ਼” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ-ਨੱਛੜ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ 

ਜਾਣਨ ਲਈ 'ਕੁੰਡਲੀ” ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਆਧਾਰ ਰਾਸ਼ਿ-ਚਕ੍ਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ਼-ਪੁਣਾਲੀ ਨਾਲ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਿਥੀ-ਪਤ੍ਰ ਨੂੰ 'ਪੰਚਾਂਗ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਪੰਜ ਅੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨੱਛਤ੍ , ਯੋਗ 

ਅਤੇ ਕਰਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਦ-ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੱਗ-ਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ “ਜੋਤਿਸ਼ੀ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ 

ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੀਡਤ ਜੌਤਕ ਵਾਦ ਕਗ/ਹਿ 

ਬੀੰਚਾਨੁ / (ਗੁ. ਗ੍ੰ. ੨੭)। 

ਜੋਤਿ-ਮੰਤ੍ਰਿ : ਉਹ ਮੰਤੁ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 

ਨਾਮ 'ਜੋਤਿ-ਮੰਤ੍ਰ' ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤੁ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਜੌਤਿ 

ਮੰਤ੍ਰਿ ਆਨੇ ਅਸਾੰਥ੍ਰ ਕਰੈ / ਕਹ ਕਾਲੌਰ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਨ ਤਰੈ / 
(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੬੨)। 

ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੀ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ 

“ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ” ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ 
ਆਦੇਸ਼ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬਾਣ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਦੋ 

ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋਧਾ 

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੁਕ 
ਛਿਪ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਣਖੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ 
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਉ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧੀਆਂ 
ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। 



ਜੋਨਿ/ਜੋਨੀ 

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਕਾਰ ਤੋੜਨ 

ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾ 

ਕੇ ਵੀਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 

ਜੋੜ 

ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਇਕ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਜੰਗਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਰਕਤ ਅਤੇ 

ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹੀ 

ਗਾਇਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਯਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੀ 'ਮਹੱਲੋ ਤੀਜੇ ਕੀ 

ਵਾਰ” ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਲੌਧ ਵਰੌਰ 

ਪੁਰਾਣਨਏ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਗ _ਕਰਾਗੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ 

ਝਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕੜਰ ਰਣ` ਭਾਨੰਆਂ, ਸ਼ਨਮਖ' ਹੋਏ ਰਾਜਪੁੜਾ 

#ਤਗੀ ਰਣਕਾਗੀਆਂ, ਸੂਹ ਆਨ ਕੱਢੀਆਂ /ਬਜੁੱਲ 

ਏਗੀੰ ਕੀਤੀ ਜੌਧ ਵੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਨੀਆਂ/ 

ਜੋਨਿ/ਜੋਨੀ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 'ਯੋਨਿ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 
ਰੂਪ। ਵੇਖੋ “ਚਉਰਾਸੀ-ਲਖ-ਜੋਨਿ”। 

ਜੋਲਾਹਾ/ਜੋਲਾਹਰਾ : ਵੇਖੋ “ਜੁਲਾਹਾ”। 

ਜੰਗਮ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਜੈਗਮ” ਦਾ 

ਉਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜੰਗਮ ਜੌਧ ਜਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ 

ਗਾਰ ਪੂਰੇ ਵਚਾਰ?/ (ਗੁ. ਗੰ. ੯੯੨)। 

“ਜੰਗਮ” ਬ਼ੈਵ-ਮਤ ਅਨੁਯਾਈ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਕ 

ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੋ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ 

ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਨੇ 

ਦਾਨ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਜੰਘ ਵਿਚੋ' ਇਕ 

ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਘ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦਾ 

ਨਾਂ “ਜੈਗਮ” ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਿੰਗ 

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿੰਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਦ ਵਿਚ ਜੰਗਮ” ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ 

ਲੋਕ ਸਿਰ ਉਤੇ ਸਰਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਰਸੀ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦਾ 
ਬਣਿਆ ਚੰਦ੍ਮਾ ਧਾਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਤਲ ਦੇ 

ਫੁਲ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੋਰ-ਪੰਖਾਂ ਨਾਲ 

ਦੂਜੇ ਗਿ੍ਹਸਥੀ। ਵਿਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 

ਪਾਲਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਲੋਕ ਅਧਿਕਤਰ ਮੱਠਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ 

ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਜੰਗਮ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 

ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਦਾ ਲਿੰਗਾਇਤ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਜੈਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੰਤ : ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਯੰਤ੍' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੋ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲੋ' ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਮੰਤ੍' ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ 

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ/ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਚਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਤਰ ਵਿਚ 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੋਤ੍-ਸ਼ਾਸਤੁ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਜਾਂ 

ਨਛੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲਕਾਰ ਜਾਂ ਚੌਕੋਰ 

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਗਣਨਾ-ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅੰਕ 
ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਜੰਤ੍” ਤਿਆਰ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ “ਤਾਵੀਜ਼” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ/ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੁ 

ਨੂੰ 'ਰਖ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਤ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ 

“ਕਵਚ-ਜੰਤ੍' ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਸੰਕਟ ਤੋ ਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 

ਧਾਤ, ਕਪੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਮੜ੍ਹਵਾ ਕੇ ਗਲੋ , 

ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ 'ਗਰਮ-ਜੰਤ੍ਰ' ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹਾਨੀ 
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਖੇਤ, 

ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਦਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਵਾਣ, ਨਿਵਾਰ ਜਾਂ ਚੁਲਾਂ 

(ਚੂੜਾਂ) ਵਿਚ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋੜ 



ਝਾਟੁਲੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਹਣ ਜਾਂ ਟਪਣ ਵਾਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ 

ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜੰਤਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਕੇ 

ਵਿਆਨੋ 

ਵਿਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਪਕੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ 

ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਵੈਰੀ 

ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 

ਵਸੀਕਰਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਮੰਤ੍ਰ, 'ਤੰਤ੍'। 

ਝਾ 
ਝਾਣੂਲੀ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ 

ਬਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ' ਬਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭੁਖਾ ਰਖਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ 

ਵਿਚ ਘੌਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਗੁਥਲੀ ਵਿਚ ਮਾਸ ਪਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਜਦੋ' ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਬਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਸ ਦੀ ਭੁਖ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਗੁਥਲੀ ਵਿਚੋ' ਮਾਸ 

ਕਢ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਠੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇਂ ਮਾਸ ਫਿਰ 

ਗੁਥਲੀ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨਾਲ 
ਬਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ 

ਝਠੂਲੀ ਨੂੰ 'ਝਾਟੁਲੀ` ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁਲਾਵਾ ਬਾਸ਼ੇ ਲਈ ਮਾਸ ਦੀ ਝਠੂਲੀ 

ਵਰਗਾ ਹੈ -- ਉਹ ਤੋਂ ਹਰਿ ਊਂਹਾ ਲੇ ਘੰਰੇਓ ਜੈਸੇ ਬਾਸ਼ਾ 

ਆਸ ਦੌੜਾ ਝਾਟੁਨਨੈ/ (ਗੁ. ਰੀ. ੧੨੧੬)। 

ਝੀਵਰ : ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਗੀਆਂ ਜਾਂ 
ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤਿ। ਇਸ ਜਾਤਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ 

ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ 
ਇਹ 'ਕਹਾਰ” ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ 

ਲਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 

ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ 

ਘਰ ਚੁਲ੍ਹੋ ਚੌਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 

ਭੱਠੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ 

ਛੁਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇਂ ਹਨ। 

ਝੀਵਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌੜੇ ਟੋਬਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ 

ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਅਤੇ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਰੂਪੀ ਕਾਲ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ' ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਨਾਨਕ /ਇਹ ਜੀਓ 

ਮਛੁਲੀ ਝੀਵਰੁ /੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲ / ਮਨੂਆ ਅੰਧ ਨ ਚੰਤਈੰ 

ਪੜੋ ਆਚਿੰਤਾ ਜਾਲ਼/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੫੫)। 

ਠ : ਵੇਖੋ 'ਕੂੜ”। ਗ੍ਯ੍ਰ 0 

ਝੋਲਨਾ (ਛੈਦ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਭੱਟ- 
ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਸਵੈਯੇ ਮ. ੫" ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ (ਅੰਕ 13) 

'ਝੋਲਨਾ” ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- ਗੁਰੂ ਗਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਨ ਸਪੁ' ਪ੍ਰਾਨਅਹਾ / 
ਸ਼ਬਦ ਹਰ _ਹਗਠਿ ਲਧੰ ਨਾਮੁ ਨਵਨਿਹਹਿ ਆਪੈ ਰਸ਼ਨੇ 

ਆਹ/ਨਿਸ ਰਸ ਸਤਿ ਕਾਰੇ ਜਾਨਹੁ / ਫੁ/ਨੇ ਪ੍ਰੰਮ ਰੰਗਾ 

ਪਾਈਆ ਗੁਰਮਯਾੰਹ ਧਿਆਈਐ ਅੰਨ ਆਰਗ ਤਾਜ਼ਹ ਭਾਜਹ 

ਹਰ ਗ੍ਰਯਾਨਨਅਆਹੁ / ਬਚਨ ਗੁਰ /ਗੰਦਿ ਧਰਨੁ ਪੰਚ ਭੂ ਬਨਿ 

ਕਰਹੁ ਜਨਮੁ ਕੁਲ ਉੱਧਰਨੁ ਦੂਆੰਨੇ ਗੰਨੇ ਆਨਹੈਅਹੁ / ਜਉ ਤਾ 
ਸਭਾ ਸੁਖ /ਇਤਾ ਉਤਾ ਤੁਮ ਬੰਛਵਹਾ ਗੁਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰ 
ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਆਹ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੦੦)। 

ਇਸ ਵਿਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਰਣ ਹਨ, ਪਰ 

ਅੰਤਿਮ ਚਰਣ ਦਾ ਉੱਤਰਾਰਧ ਟੇਕ ਵਜੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਮਵਾਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹਨ - 41, 46, 41 ਅਤੇ 41। 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਗੁਰਛੰਦ ਦਿਵਾਕਰ” ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਝੂਲਨਾ ਛੰਦ” ਦੇ ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਬਧਿਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿ-ਚਰਣ 37 ਮਾੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾਮ 

ਦਸ-ਦਸ ਪਰ, ਚੌਥਾ ਸੱਤ ਮਾਤ੍ਾ ਪਰ, ਅੰਤ ਯਗਤ (155) 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਝੋਲਨਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਦਸੇ ਲੱਛਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 

ਵਲੋ' ਇਸ ਉਤੇ ਝੂਲਨਾ ਛੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਹਨੈਤ ਆਰੋਪ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਛ੍ 
ਵਿਆਨੋ : /ਏਆਨੇ ਸੋਲੈ ਆਪੇ ਬੂਝੰ/ (ਗੁ. ਗੁੰ. ੯੩੩)। 
ਵੇਖੋ “ਗਿਆਨ”। 



ਟ 

ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੀੜ: ਇਹ ਬੀੜ 
ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ (ਟੀ.ਬੀ. 

ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ) ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ । ਕੁਲ 760 

ਧੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੀੜ ਵਲ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਾ ਧਿਆਨ 

ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ' ਮੈਂ 1970 ਵਿਚ ਡੀ.ਲਿਟ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ 

ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ 

ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਸਭ ਤੋ' ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਤੀ- 

ਅੰਕਿਤ ਬੀੜ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 'ਸੂਚੀ ਪਤ੍ਹ ਪੋਥੀ ਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਲਿਖਣ ਸੈਮਤ 1710 ਮਿਤੀ ਹਾੜ ਸੁਦੀ 14 (ਸਮਤੁ 1710 

ਸਿਤੀ ਹਾੜ ਸੁਦੀ ੧੪ ਜੋਗੁ ਗਿਰੈਥੁ ਲਿਖਿਆ”) ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 

47 ਟੀਕਾ - 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ” 

ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 
੩੮ ੪ 
ਵੇਖੋ 'ਸਤਾ ਡੂੰਮ”। 

ਟੀਕਾ ਸਿਰੀ ਰਾਗ: ਵੇਖੋ 'ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ, ਪੰਡਿਤ'। 

ਟੀਕਾ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਕੀ : ਇਹ ਟੀਕਾ ਸੈਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਬਜ਼ਾਰ ਸਤੋ ਵਾਲਾ) ਦੇ 
ਪਰਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਗਿਆਨੀ) ਨੇ ਦਸ ਸੈੱਚੀਆਂ 

(ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨੇ) ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾ. 

ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ, ਐਮ੍ਿਤਸਰ 

ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੈੱਚੀਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 13 

ਜਨਵਰੀ, 1961 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਸੈਸਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਚਲਿਤ੍ਰ ਜੋਤੀ 
ਜੋਤਿ ਸਮਾਵਣੇ ਕੇ' (ਪੱਤਰਾ 14) ਤੋਂ' ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਿਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਜਾਤਿ ਦਾ ਸੇਖੋਂ ਜੱਟ 

ਅਤੇ ਉਧੋਵਾਲ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਪੱਤਰਾ 760, 'ਸਿਆਹੀ 

ਕੀ ਬਿਧਿ” ਤੋਂ ਬਾਦ)। 

ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਕੇਵਲ “ਨੀਸਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ 
ਦਸਤਖਤ ਮਹੱਲਾ” ਉਕਤੀ ਦਰਜ ਹੈ , ਪਰ ਮਹੱਲਾ-ਅੰਕ ਨਹੀਂ 

ਸੈਖੇਪ ਜੀਵਨ-ਚਰਿਤ੍ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ- 

ਬਿਤ੍ਰਾਂਤ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਦ ਉਪਰੈਤ ਸੈਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਤ੍ਰਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਫਿਰ 'ਜਪੁਜੀ” ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਮੰਤ੍ਰ-ਨਿਰਣਯ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ “ਜਪੁਜੀ” ਦਾ ਟੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਟੀਕਾ ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਖੀ- 

ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀ-ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ 

ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਅਰਥ ਦੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ “ਜਪੁਜੀ” ਦੇ 

ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਪੁ ਦੀ ਚੌਥੀ 
ਥਾਂ ਤੇ ਨਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

“ਸੋ ਪੁਰਖ" ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ 'ਸੋਦਰੁ' ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਸੁਧ' ਅਤੇ 'ਸੁਧ ਕੀਚੈ” ਉਕਤੀਆਂ 

ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ 

ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਈ 

ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਤੀ-ਅੰਕਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ: ਇਹ ਸਤੈ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਡੂੰਮਾਂ ਦੀ 
ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਰ ਨੂੰ 'ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕੇ ਜਾਣ (ਤਿਲਕ 
ਦੇਣ) ਦਾ ਬਿ੍ਤਾਂਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧੁੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਵੀ ਚਲੈਤ ਰੀਤੀ 

ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 

ਭਾਵ-ਰੀਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਟੀਕਾ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ” : ਇਹ ਟੀਕਾ 
ਧ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ 

ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਭੁਲ ਦੇਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ 1939 

ਈ. ਵਿਚ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਆਕਰਣਿਕ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ 

ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਰਣ ਵੀ ਉਦਾਰਤਾ ਪੂਰਵਕ 

ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਰ" ਨੇ 



ਟੀਕਾ - 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ” 

ਕਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ 

ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਗੁਰਮਤਿ-ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣੇ ਸਨ। 
ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ. ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਜੂਨ, 1956 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੋ ਇਹ ਕੌਮ 

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 1957 ਤੋਂ ਆਰੈਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ, 

196; ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਸੈਨ 

1962 ਈ. ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ(ਅੰਤਿਮ) 1964 ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਹਰ ਪੋਥੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ 

ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ-ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ-“ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਦ-ਅਰਥ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਤ 

ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 

ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ 'ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 
ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ 

ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ-ਸੂਤ੍ਤਾ 

ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਸਪਰ ਅਟੁਟ 

ਸਾਂਝ ਹੈ। 

ਇਸ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ 
ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 

ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਤੁਕਵਾਰ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 

ਭਾਵ-ਅਰਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ 

ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਵ-ਪਰ 
ਵਿਚਾਰ -ਸੈਗਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸੂਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ 

ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ' ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ 

ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀਮਿਤ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰਾਉ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਹਠ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

48 ਟੀਕਾਕਾਰੀ 

ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਫੁਟਕਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 

ਉਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਸੈਬੈਧੀ ਲੈਬੀ 

ਚੌੜੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਜੀ 

ਪ੍ਰਸੈਗ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਰ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜੁਗਤ 

ਅਨੁਰੂਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੀਕਾ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ 

ਦਬਿਆ-ਦਬਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ 

ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛਾਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ 
ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰੈਪਰਾ 

ਹੈ।ਸੂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ।“ਟੀਕਾ” 

ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਮੂਲਕ ਅਰਥ 

ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦਾ ਬੋਧ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਵਾਕ-ਸਾਧਨ -ਟੀਕ੍ਯਤੇ ਗਮ੍ਯਤੇ ਬੁਧ੍ਯਤੇ ਵਾ ਅਨ੍ਯਾ। 
ਫਲਸਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਜਾਂ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਵਾਕ “ਟੀਕਾ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਤ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਕਲਿਸ਼ਟ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੈਂ- 
ਟੀਕਾ, ਵਿਆਖਿਆ, ਭਾਸ਼੍ਯ, ਪਰਮਾਰਥ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 

ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਨੂੰ 
ਟੀਕਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗੁ੍ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰ-ਪ੍ਬੋਧਿਨੀ 
ਟੀਕੇ, ਤਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ" ਰ੍ਰਥ ਦਾ ਅਨੰਮ ਭੱਟ ਰਚਿਤ “ਤਰਕ ਸੈਗ੍ਰਹਿ 

ਦੀਪਿਕਾ”, “ਟੀਕਾ” ਆਦਿ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ “ਵਿਆਖਿਆ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇ' ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਗੀੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲੀ ਨਾਥ ਕ੍ਰਿਤ 
ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ।'ਭਾਸ਼” (ਭਾਸ਼੍ਯ) ਵਿਚ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ 
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ਕੁਝ ਸਾਮਗ੍ੀ ਭਾਸ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 'ਪਾਣਿਨੀ ਸੂੜ੍' ਉਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ 'ਵਿਆਕਰਣ 

ਮਹਾਭਾਸ਼੍ਯ' ਅਤੇ ਸ਼ੈਕਰ ਦੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਭਾਸ਼੍ਯ। 

“ਪਰਮਾਰਥ” ਵਿਚ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਥਾਂ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥਾਂ ਦਾ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਟੀਕਾ, ਵਿਆਖਿਆ, 

ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਲ ਬਹੁਤ 

ਧਿਆਨ ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਜਾਂ ਟੀਕਾ 

ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ 

ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਵਾਦ ਮੂਲ 

ਰਚਨਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 
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ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ 
ਵਾਰ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋਣੋ' ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰਵ ਮਿਥੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਵੀ 

ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ 

ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਘੜਨਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਲਈ ਨ ਕੇਵਲ 

ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਵੱਸ਼ਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਟਸਥਤਾ 

ਇਕ ਚੰਗੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਰਚਨਾ ਦੇ 

ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਟੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਵਰਤੀ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ 

ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ 

ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 

ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੂਲ ਰਚੈਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਭਾਵਨਾ 

ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕਾਕਾਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 

ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਲ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਅਤੇ 

ਅਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਕਰਿਤੀ ਦਾ 
ਕੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, 

ਇਹ ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ 

ਅਤੇ ਟੀਕੇਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਦੀ ਭਾਵ-ਧਾਰਾ 

ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਰਾਏ। ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕ ਨਹੀਂ 

ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਅਸੀਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੂਲ ਰਚੈਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵ-ਧਾਰਾ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ। ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨ 

ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਵੀ ਆਵਸ਼ਕ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥਗਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ- 

ਵਿਗਿਆਨਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੀ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸੈਗਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅਨ੍ਹਯ ਵਿਧੀ” 

(ਵੇਖੋ) ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ 

ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ 

ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੇ ਅਵਤਰਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ 

ਕਰਵੱਟ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰੋਪਰਾ ਦਾ ਜੂਲਾ ਮੋਢਿਆਂ 
ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਉਪਰੈਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ 

ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਚਲ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਰੇ ਜਾਣ ਸੰਬਧੀ ਅਨੇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸਪਰ ਭਿੰਨ ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ' 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 

ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਲਪੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ 

ਰੂਪ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ- 

ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 

ਜਾਣ ਅਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸੈਦਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 

ਸੈਗਠਿਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ-ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 

ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਸਮਾਗਮ, ਦੀਵਾਨ ਹੋਣ ਲਗ ਪਏ । ਅਜਿਹੇ ਅਵਸਰਾਂ 

ਉਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਸੈਬੈਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 

ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 

ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ 

ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੂਤ੍ਰਾਤਮਕ , ਗੂਹੜ ਅਰਥ 

ਭਰਪੂਰ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੌੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ। 
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ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਚਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਰਚਣ 

ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋ 

ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਆਦਿ- 

ਸ਼ਾਖਾਂ ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ 
ਹੋਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਇਸੇ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ- 

ਤੇੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਵਰਤਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਨ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ-ਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰ ਵਕਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ 

ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਵਿਚ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟਿਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਕ ਇਕ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ , ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਥਵਾ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ” (ਵੇਖੋ) ਕਹਿ ਕੇ 

ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-- ਏਕਾ ਏੱਕਾਰ ਲਖ ਦੇਖਨਲਿਆ/ 

ਉੜਾ ਓਅੰਕਾਰ ਪਾਸ਼ ਝਹਾ/ਲਿਆ /ਗਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾਰ #ਨਨੈਰਭਾਓਂ 
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੭#' ਦੀਵੇ ਕੀ ਅਰ ਕਾਗਦੁ ਸ਼ਣ ਕਾ ਅਰ ਕਲਮ ਕਾਨ ਕ/ਅਰ 

ਮਨ 'ਲਖਣਹਾਰ ਹੈ/ ਅਰ /ਲਿਮਆ ਸੋ /ਕੋਆ /ਲਖਿਆ/ 

੭ਆ7ਇਆ ਕਾ ਜੰਜਾਲ /ਲਿਖੇਆ, #ਜੇਤ /ਲੈਥੋ ਸਭ /ਵੇਕਾਰ 

ਹੀਇ / ਅਰ ਉਹ ਜੱ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਚ ਕਾ ਹੈ/ਸੋ ਐਸਾ ਹੈ- 

ਜੋ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੋਹ ਜਲਿ ਕਰਿ ਅਸ ਕਰੀਐ ਆਰ 

ਤਪਨਿਆ ਕਾ ਕਾਗਦ ਕਗੀਐ / ਅਰ ਜੋ 'ਕੈਛੁ ਇ/ਛਆ ਅੰਤਰ 

/ਕੈਛ ਭਾਓ ਹੈ /ਤਸ਼ ਕੰ ਕਲਮ ਕਗਲ ਅਰ /ਚਤਾ /ਲਖ/ੰਣਹਾਰ 

ਕਰਹ ਆਰ /ਲਥੀਐ ਸੌ /ਨਿਆ /ਲੈਖਐ / ਪਰਮੋਸ਼ਰ ਕਾ ਨਾਉਂ 

ਲਿਖੋ, ਸ਼ਲਾਹ /ਲਿਖੀਲ, /ਜਿਤੁ /ਲੋਲੋਂ ਸਭਾ /ਵਕਾਲ਼ ਨਮਟ 

ਜਾਹ / ਬੋਅੰਤ ਸ਼ੋਭਾ /ਲਥੇ /ਜਿਤੁ /ਲਿਥੇਂ ਤਨੁ ਸ਼ਖੀੰ ਹੋਇ //ਤਸ਼ 

ਕਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕਛੁ ਪਾਇਆ ਨਾਗਾ ਜਾਤਾ/ ਹੋ ਪੰਡਿਤ, 

ਜੰ ਏਹ ਲੱਖਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ ਅਰ ਮਡ ਕਾਉਂ ਭੀੰ ਪੜਾਏ, 

ਨਾਗੀ ਤਾ ਨਾਂ ਪੜ7ਇ/ ਸਟ ਹੋ ਪੰਡਿਤ, ਜਹਾ ਏਹਾ ਤੌਰਾ 

ਤਹਾ ਡੋੈ ਨਜਨੇਕੇ ਜਸ ਕਾਲ਼ ਨ ਆਵੀਗਾ/... ਇਕਾ ਆਵਹਿ 

/ਇਕਿ ਜਾਹ ਉਠੇ ਰਆ/ਹ ਨਾਵ ਸ਼ਲਾਰ/ /ਇ/ਕੈ ਉਪਾਏ 

ਮੰਗਤੇ ਇਕਾਨਾ ਵਡੇ ਦਰਬਾਰ / ਅਗੇਂ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ /ਵਣੁ 

ਨਾਵੈ ਵੌਕਾਰ/ 

ਤਾਝਾ ਗੁਰੂ ਬਾਲੇ ਨਾਨਕ ਕੰਹਿਆ-ਸ਼ਣ ਹੋ ਪੰਡਿਤ, 

ਭਾਹਨਿਆ / /ਨੈਰਵੌਰਹੁ ਜੰਕਾਰ ਅਜ਼ੂ/ਨੈ ਅਕਾਨਿਆ/ ਸਚੁ 

ਨੰਸਿਣ ਅਪਾਰ ਜੋਤ ਓਜਾ/ਲਿਆ / ਪੰਚ ਅਖਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾਮ 

ਸਮਾ/ਲਿਆ /(ਵਾਰ 3/16)। ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਰਤਕ ਪਰਮਾਰਥ/ਟੀਕੇ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 

ਵਾਰਤਕ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦਾ ਆਰੋਭ 'ਪੁਰਾਤਨ-ਸਾਖੀ”(ਰਚਨਾ-ਕਾਲ 

1588 ਈ.) ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮਸਾਖੀ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ/ਪਰਮਾਰਥ ਲਿਖਣ ਦਾ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਜਨਮਸਾਖੀ ਤੋ' ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ 
ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 'ਪਟੀ-ਪਾਂਧਾ” ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ।ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ 

ਵਿਅਰਥ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -ਜਾ/ਲੇ ਮਹ ਘਸੇ ਮਲ 

ਕਾਰੇ ਮਤਿ ਕਾਗਦ ਕਾਨ ਸ਼ਾਠ / ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਾਠ /ਚਤੁ /ਥਾਗੀ 

ਗੁਰ ਪਾੱਛਿ /ਲਲ ਝੰਚਾਨ / /ਲਲੁ ਨਾਨ ਸਲਾਹ /ਲੋਲ਼ ਅੰਤੁ ਨ 
ਪਰਾਵਾਨੁ / ਬਾਬਾ ਏਨਾ ਲੇਖਾ /ਲ/ਖ ਜਾਣੁ //ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ 

/ਇਕਾ ਆਵਤੋ ਹੈ /ਇਕ ਜਾਤੋਂ ਹੈ, ਇਕਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ /ਏਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

ਹੈ//ਇਕ ਉਨਾ ਕੇ ਆਗੈ /ਭ/ਮਿਆ ਮੀਗਿ ਮੀੰਗਿ ਖਾਤੇ ਹੈ / ਪਰ 

ਮਾਣੇ ਹੋ ਪੰਡਿਤ, ਜੌ ਊਹਾ ਆਗੈ ਜਾਵਾ/ਹਗੇ, ਲੌ ਛੰਹਾ ਸ਼ਖ 

ਕਾਰਤੇ ਹੈਂ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ /ਸਿਮਰਤੇ ਹੈ ਤਿਨ ਕਉ ਐਸ 

ਸਜਾ/ਏ /ਐਲੰਗਨੰ ਜੌਸੇ ਕਪੜੇ ਕਉ ਧੇਂਬੀੰ ਦੋਤਾ ਹੈ ਅਰ /ਤਲਾ 

ਕਾਉ ਤੋਲ ਦੌਤਾ ਹੈ ਅਰ ਚਕਾ ਦਾੰਟਿਆ ਕਉ ਦੌਤਾ ਹੈ / ਐਸ 

ਸਜਾਇ ਪਾਵਾ/ਹਿਗੇ / ਅਰ ਨਰਕ ਕੰਡੇ ਮਲ/ਹਿਗੇ / ਅਰ ਜੌਂ 

ਪਰਮੌਸਰ ਕਉਂ /ਸਮਰਤੇਂ ਹੈ ਅਰ /ਭ/ਿਆ ਆੰਗਿਆੰਗਿ ਥਾੜੋ ਹੈ, 

ਉਨ ਕਾਉਂ ਦਰਗਹ ਵ/ਡਿਆਈਆ /ਮਿਲੰਹ ਗੀਆ/... ਡੈ ਤੇਰੇ 

ਡਰ ਅਗਲਾ ਖ੫ ਥ0 /ਛਜੰ ਦੇਹ/ ਨਾਵ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ 

ਪਾਨ ਹੌਦੇਂ /ਡਨੰ ਖੋਹ / ਨਾਨਕ ਉਠ ਚਲਿਆ ਸਾਡਾ ਨੂੜੇ ਡਟੇ 
ਨੰਹ//ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਮਾਰਥ / ਗੁਰੂ ਬਾਲੇ ਨਾਨਕਾ ਕ/ਨਿਆ-ਸ਼ਣ 

ਪੀਡਿਤ, ਓਲ ਸਾਹਿਲ ਕਾ ਐਸਾ ਡਰ ਹੈ ਜੇਂ ਔਗੀਂ ਦੇਹ ਭੰਮਾਨ 

ਹੋਇ ਗਈ / ਜੌਂ ਈਹਾ ਖਾਨ ਸ਼ਲਤਾਨ ਕਹਾ/ਇਦੇਂ ਥੇ ਸੌਂ ਸ਼ਭਾ ਆਨ 

ਖਾਠ' ਨੋਂਇ ਗਏ / ਜਿਨ ਕਾ ਅਮ੍ਰ ਮੰਨਦਾ ਥਾ, /ਜੈਨ ਕੰ ਡਰ 

੍ਰਿਥਆੰ ਭੰਮਾਨ ਹੋਤਾ ਥ, ਸੌ ਭ ਉਠ ਗਏ /ਸੁਣ ਹੋਂ ਪੰਡਤਾ, 
/ਤੈਥੈ ਹੋਇ ਸ਼ਚਾ ਨ?ਸ਼ਾਣੁ / ...ਤਾਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਾ ਕਹਿਆ- 

#ਾਣਿ ਹੋ ਸੁਆਮੀ, ਏਹ ਜੋ ਸੰਸ਼ਾਰ ਕਾ ਪੜਣਾ ਹੈ ਸੌ ਐਸਾ ਨੈ, ਲੇ 

ਸੌ ਕੂੜਾ ਸਨੇਹ /ਕੈਸ਼ ਨਉ ਕਰਉ, ਹਮ ਗੀ ਉੱਠੇ ਜਾ/ਹਿਗੀਂ, 

ਖਾਕਾ ਦ/ਫ ਖਾਕਾ ਹੋਇ ਜਾਭਹਿਗੇ / ਹਮ /ਤਿਸ਼ ਕਾ ਝੰਦਰਨੀੰ ਕਰ/ਹਿਗੇ 
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ਜੋ ਕੌਈ ਜੀਆ ਲੀਇਗਾ //ਫ/ਰੇ ਸ਼ਸ਼ਾਰ ਲਉ ਕੂੜਾ ਨਹ /ਕਿਆ 

ਕਰਹਾ/ 
ਇਸ ਸੈਦਰਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਪੁਰਾਤਨ-ਜਨਮਸਾਖੀ” 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਪਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਟੀਕਾ/ 

ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ 

ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੂਕ ਦੇ ਮੂਲ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਟੀਕਾਕਾਰੀ 

ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਿੱਖ-ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪੰਜ ਸੰਪ੍ਦਾਇਕ 

ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-(1) ਮਿਹਰਬਾਨ ਸ਼ਾਖਾ, 

(2) ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਖਾ, (3) ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸ਼ਾਖਾ, (4) ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਾਖਾ 

ਅਤੇ (5) ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ 

ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ। 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ, ਅਨੂਯ-ਵਿਧੀ 

ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦਾ 

ਟੀਕਾ, ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ 

ਦਾ ਟੀਕਾ, ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਗਿ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ 

ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਦਿ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਵੇਖੋ “ਟੀਕਾਕਾਰੀ- 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ”। 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ, ਅਨ ਯ-ਵਿਧੀ : ਅਰਥ ਦੀ ਵਾਕ-ਗਤ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸੈਗਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅਨ੍ਹਯ-ਵਿਧੀ” 
ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ 

ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਥਾਨ-ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ 

ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ 

ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਮਹਾਨਕੋਸ਼” ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈਂ- ਵਾਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ੍ਯ 
ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਯਾ, ਜਿਵੇਂ- ਭੰ ਛੋਹਿਖ ਸ਼ਾਗਰ 

ਪਭ ਚਰਣਾ (ਵਡ . ਛੰਤ ਮ: ੫) ਤੌਂ ਸਾਗਰ ਬੋ/ਹਿਥਾ ਪ੍ਭਾ ਚਰਣਾ/ 

ਅਨੂਯ-ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇਂ 

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੈਤਰਤਾ 

ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਦਾ ਉੱਦਮ ਹੁੰਦੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ 
ਲਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੁਗ-ਅਨੁਰੂਪ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ 

ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 8-9 ਦਸੈਬਰ, 1984 

ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫ਼ਰੈਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਪਿਆਰ 

ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 'ਟੀਕਾਕਾਰੀ : ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ 

ਪੜ੍ਹੋ ਗਏ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ (ਪੰਨੇ 15-16) ਤੋਂ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇਣੀ 

ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਵੌਨਗੀ : ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ 

ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 

ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ 

ਨਵੀਂ ਸੂਝ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦਾ 
ਪਹਿਲੀ ਪੀੜੀ ਤੋ ਅਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਕੇ ਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਿੰਘ-ਸਭਾ (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ 

ਜਿਸ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਿਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ 

ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਢੈਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ 

ਹੋਣ ਲਗੀ। ਸਿੰਘ-ਸਭਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਟੀਕਾਕਾਰੀ 

“ਸੈਥ੍ਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ - 

ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ 

ਲੜੀ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਾਂਸ਼, ਅਗੇ 

ਪਿਛਲੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਅਰਥ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਆਪਣੀ 

ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ 

ਦੇ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਕ ਆਈ ਹੈ -- 

ਦਾਸ ਕਲਰ ਤੋਗੀ ਪਨਹ ਸ਼ਆਨਾ/ /ਡੇਸ਼ਤ ਨਜੀਕੈ ਰਾਠਾ 

ਰਹਮਾਨਾ/ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨਾੜੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ 

ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ 

ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ (ਸਵਰਗ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਖ। ਪਰ ਸੋਚਵਾਨ 

ਟੀਕਾਕਾਰ 'ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ” ਰਖਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ -(1) ਹੇ 
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ਰਹਿਮ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਰਖ; ਇਹੀ ਮੇਰੇ 
ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ (ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ-'ਸ਼ਬਦਾਰਥ'); (2) ਮੈਂ ਤੇਰਾ 

ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ 

ਮੇਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਖ (ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ) ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ 

(ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ -'ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਦਰਪਣ); (3) (ਮੈਂ) ਕਬੀਰ 
ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਨਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਭਾਵ ਪਿਆ 

ਹਾਂ। ਹੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 

ਰਖ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਭਿਸ਼ਤੁ-ਸੂਰਗ ਹੈ (ਸੈਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ- 

ਸੋਪ੍ਦਾਈ ਟੀਕਾ ਆਦਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ”)। 

ਤਿੰਨੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਦੇ ਸੂਰ 'ਤੇ ਮੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਹੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰਗ ਹੈ। ' ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਾਚਿਆਂ ਮੇਲ 

ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ “ਸਮਾਣਾ” ਅਤੇ “ਕੋਲ (ਜਾਂ ਪਨਾਹ 

ਵਿਚ) ਰਖਣ” ਦਾ ਅਜੋੜ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ 

ਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਵਿਚ 

ਰਖਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? 

ਦੂਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ “ਜਿਸ 

ਸੂਰਗ ਵਿਚ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਰ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਪੈਸ਼ੀਬਰ, ਅਠਾਸੀ 

ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਛਿਪੰਜਾ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਈ 

ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਭਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਲਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦਮ 
ਘੁਟੇਗਾ, ਉਥੇ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 

ਦੋਵੇਂ ਅਜੋੜ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਭਿਸਤ ਨਜੀਕ ਰਾਖੁ ਰਹਮਾਨਾ' ਦੇ ਅਰਥ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਰਿਤ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ 

ਫਿਰ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ 'ਭਿਸਤੁ ਨਜੀਕ 

ਰਾਖੁ” ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, 'ਕੋਲ ਹੀ ਰਖ (ਉਰਦੂ, 

ਪਾਸ ਹੀ ਰਖੀਏ), ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਦਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ,“ਨਜੀਕ” 

ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਭਾਵ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ 

ਰਹੇ ਹਨ-- ਹੇ ਰਹਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਾਈਂ! ਹੁਣ ਮੈਂ' ਜਦੋਂ' ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਖ। ਇਹ ਅਰਥ ਜੋ ਬਾਕੀ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਤੋਂ ਸੁਝਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖੜ ਅੰਦਾਜ਼ 

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 

ਹਨ-- ਕਲੀਰ ਸ਼ਰਗਾ ਨਰਕਾ ਤੇ ਮੈ ਗੱਹਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਰਸਾਦਿ / 

ਟਿੱਪਣੀ - ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
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ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 

ਅਨ੍ਯ-ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 

ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੂਲ ਵਾਕ--ਦਾਸ਼ ਕਬਰ 
ਤੰਗ ਪਨਹ ਸਮਾਨਾ/ ,ਭੇਸ਼ਤੁ ਨਜਨੈਂਕੇ ਰਾਲੁ ਰਹਮਆਾਨਾ ਦਾ 

ਅਨੂਯ-ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ - ਰਹਮਾਨਾ 

ਦਾਸ਼ ਕਛੀਰ ਤੰਗੀ ਪਨਹ /ਭਸ਼ਤ ਸ਼ਆਨਾ ਨਜਨਿਕੇ ਰਾਲ / 

ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ-ਹੇ 

ਰਹਿਮਾਨ ! (ਤੁਹਾਡਾ) ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਹੈ। 

(ਇਹ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਸਥਿਤੀ) ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। (ਕ੍ਰਿਪਾ- 
ਪੂਰਵਕ) ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਣਾਂ ਰੂਪੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਖ। 

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਚਿਤ 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ-ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) : ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 
ਬਾਰੇ “ਟੀਕਾਕਾਰੀ (ਪਰੈਪਰਾ)' ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ 

ਦਾ ਆਰੈਭ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਤਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 

ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਟ੍ਰੰਪ (ਵੇਖੋ) ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ (1॥੦ %01 (180-1877 ਈ.) 
ਦੀ ਨਕਾਰਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤਿ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਤਿਕਰਿਆ 

ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਰੁਚੀ ਲੈ ਕੇ 

ਗਿਆਨੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੈਨ 1883 ਈ. ਵਿਚ ਤਿਆਰ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਭਾਗ ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ 

ਹੋ ਕੇ ਸੈਨ 1918 ਈ. ਤਕ ਛਪ ਗਏ। ਇਹ ਟੀਕਾ 'ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 

ਟੀਕਾ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ-ਪੱਧਤੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਉਸ ਦੀ ਪੁਨਰ -ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਛਪੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਹੀ 
ਦੋਬਾਰਾ ਛਾਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਫਲਸਰੂਪ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 

ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਾਰੀ 

ਲਈ ਅਭਿਅਸਤ ਕੀਤਾ। 

ਸੈਨ 1930 ਈ. ਤੋਂ ਸੈਨ 1940 ਈ. ਵਿਚਲਾ ਦਹਾਕਾ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ 
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ਹੈ।ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਉਦਮ ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੁਜ਼ੰਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਨ 1928 ਈ. (22 ਮਘਰ 1985 

ਬਿ.) ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਗਿਆਰਾਂ 

ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਸੈਨ 1929 ਈ. (ਅਸੂ, 1986 ਬਿ.) ਵਿਚ 

ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਅਨੇਕ ਪੇਚੀਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਥਵਾ ਉਕਤੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸੈਨ 1934 ਈ. ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ' ਨਾਂ ਅਧੀਨ 
ਸੈਨ 1940 ਈ. ਤਕ ਛਪ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਉਪਰ ਨਿਰਮਲ 

ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਉਘੜਵਾਂ 

ਨਾਂ ਸ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀ-ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 

ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੈਨ 1930 ਈ. ਵਿਚ 

ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਦਾ ਟੀਕਾ 'ਸਰੀ ਗੁਰੂਮਤਿ ਭਾਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੀ ਟੀਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ” ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਸੈਨ 1936 ਈ. 

ਤਕ ਜਿਤਨਾ ਟੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) 

1958 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋ' ਤਕ 

ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 607 

ਪੰਨਿਆਂ ਤਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਭਾਈ 

ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਪਾਦਿਤ 

ਕਰਕੇ ਸੈਨ 1962 ਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੀਕਾ 

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 

“ਟੀਕਾ-ਸੈਥ੍ਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ'। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਠੋਸ 

ਯਤਨ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ 1957 ਈ. ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਸੈਨ 1961 ਈ. ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਟੀਕਾ 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ” ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦਸ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ 

ਗਿਆ ਜੋ ਸੈਨ 1962 ਈ. ਤੋਂ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਂ ਕੇ ਸੈਨ 1964 

ਈ. ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ 

ਹੈ।ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਟੀਕਾ-ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ। 

ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਟਿਕਾਣਾ, 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਤੋ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਨੇ ਅੱਠ ਸੈੱਚੀਆਂ ਵਿਚ 

ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ 'ਸੈਪ੍ਦਾਈ ਟੀਕਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ” 

ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਛਪਾਈ ਬੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਅਪੂਰਣ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ 

“ਜਪੁਜੀ” ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਚਲੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। 
ਤੀਜਾ ਯਤਨ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਖੂਵਾਲ ਵਾਲੇ 

ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੌ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ “ਟੀਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ” ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ 

ਅੱਠਵੀ' ਸੈਂਚੀ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਸੈਨ 1936 

ਈ. ਤਕ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਧਾਰਣ ਹੈ। 

ਚੌਥਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 

ਦੁਆਰਾ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਵੇ' ਵਿਧੀ-ਵਤ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 

ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਘਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 

ਸੈਨ 1936 ਈ. ਵਿਚ ਛਪੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸੈਨ 1941 ਈ. ਵਿਚ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਹੁੰਚ 

ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ”। 

ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 

“ਸੈਥ੍ਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨ 

ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜਨਵਰੀ 1961 ਤੋਂ ਛਪਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 
ਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸੈਸਕਰਣ ਛਪ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪੱਧਰ 

ਸਾਧਾਰਣ ਹੈ। ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀ' ਬਹੁਤ ਲੈਮਕਾਇਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਗਤ ਅਸੈਗਤੀਆਂ 

ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਤਿ ਸੇਵਾਪੰਥੀ 

ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 

“ਟੀਕਾ-ਸੋਪ੍ਰਦਾਈ ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ”। 

ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੀ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨ 1980 ਈ. ਤੋਂ “ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਟੀਕ ਸੀ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਵਿਕਾਸ” ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਛਾਪਣਾ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੈੱਚੀ ਸੈਨ 1994 ਈ. 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ 

ਪ੍ਚਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। 

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੈਸ ਸਿੰਘ, 

ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ “ਆਦਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕ (ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ) ਨਾਂ ਅਧੀਨ 

ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈੱਚੀ 

ਸੈਨ 1982 ਈ. ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ (ਚੌਦਵੀਂ) ਸੈਨ 



ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ 

1992 ਈ. ਵਿਚ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ 

ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ-ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪਰ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦਾ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥੂਲ ਗਿਆਨ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਟੀਕੇ 

ਛਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 'ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ 

ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ 

ਇਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਟੀਕਿਆਂ 

ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਾਧਾਰਣ 

ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕਤਾ 
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ਵਿਰੁੱਧ ਆਚਰਣ-ਹੀਨਤਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ 

ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰਤ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਲਾਦ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 

ਜੌਗਲ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਤੋਂ' ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ 

ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸਾਰੈਗ ਨੂੰ 
ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਉਸ 

ਖੂਹ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ। ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਢਣ ਵੇਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਵਿਚੋਂ ਮਨੁਂਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ 

ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗੇ ਇਕ ਨਗਰ 

ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਦੋਂ' ਹੀ ਨਿਰਸੰਤਾਨ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਵਿਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ” ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਵੇ' 

ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੈ , ਪਰ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ 

ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਿਆਕਰਣ 

ਸੰਬਧੀ ਆਪਣੇ ਹਠ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਾਰਣ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ 

ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਵਿਚ 

ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਰਾਜ 

ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨੋਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੜ੍ਰਏ ਭਰਾਵਾਂ-ਖ਼ਾਨ 
ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸੈਦਰਭ 

ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਸੈਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 

ਕਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ' ਪ੍ਮੁਖ ਸਥਾਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 

ਵੇਖੋ 'ਅਨੁਵਾਦ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ)'। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਅਨੁਵਾਦ (ਹਿੰਦੀ)?। 

ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ 
ਲਿਖੀ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-'ਟੁੰਡੇ 

ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ”। ਇਹ ਉਕਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਐਕਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸਰਾਜ 

ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਸ 

ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਰਾਜ ਅਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਤੋ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਿਝੀ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਸਰਾਜ 

ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ (ਨਾਮਾਂਤਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖ਼ਾਨ) 

- ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਤ੍ਰੇਏ ਭਰਾ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸਰਾਜ 

ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਦਰੀ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਾਰ 

ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਇਤਨੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਨੂੰ 
ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵੈਨਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਹੈ- ਭਸ਼ਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਇ ਰਣ ਆਨੂ ਬੱਲੇ, ਸ਼ਲਤਾਨ 
ਸ਼ਾਨ ਬਡਾ ਨੂਰਮ /ਵਿਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜੇ, ਤਾ /ਲਖੋ ਠੰਡੇ ਅਸਰਾਜ਼ 
ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਗੀ ਅਜੇ, ਟਿੱਕਾ ਸਾਰੰਗ ਬਾਪ ਨੰ /ਦੱਤਾ ਭਰ ਲੱਜ, 

ਫੜੇ ਪ/ਇ ਅਸਰਾਜ ਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰ ਸੱਜੇ / 

ਟੇਕ : 'ਰਹਾਉ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਰਹਾਉ” ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ “ਸਥਾਈ” ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵ੍੍ਤੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। 

ਟੋਡੀ ਰਾਗ : ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 



ਟੋਡੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਹੈ ਪਰ ਉੱਜ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਰੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 
ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਡੀ ਠਾਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ 

ਨਾਮਾਂਤਰ “ਤੋੜੀ” ਵੀ ਹੈ। 

ਟੋਡੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 32 ਚਉਪਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ 

ਹਨ। 

ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਕ 

ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਲਈ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 30 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਵਿਚ 

ਦੋ ਦੋ, ਪੰਜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦਾ 

ਸਮੁੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਵਿਚ “1੬ %01 978011" ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਛਪਿਆ। 

13 ਮਾਰਚ, 1828 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 

ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾ. ਟੁੰਪ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਕਈ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਸੈਨ 1849 ਈ. ਵਿਚ 

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਗੜ-ਬੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਡਨ 

ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹਾਉਸ (ਇੰਡੀਆ ਆਫ਼ਿਸ) 
ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੋਰੀਅਨ ਜਾ ਲਗਾ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਈਸਾਈ 

ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ 

ਅਤੇ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1854 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀਅਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੈਬੰਧੀ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। 

ਸੈਨ 1869 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਆਫ਼ਿਸ ਵਲੋਂ' ਇਸ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ 

ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 

ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੈਤੁਸ਼ਟ 

ਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰਿਆਇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ- 

ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਦੇ ਦੁਖ-ਕਲੋਸ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਨਾਲ 

ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੋਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਉੱਦਮ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮ ਦੀ ਚਿਣਗ ਮਘਦੀ ਹੈ। 

ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੁਪਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਤੋਂ ਵਿਛੁਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਧਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਿਆ 

ਹੈ। 
ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਗਾਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ 

ਸੰਬੈਧ-ਸੂਚਕ ਉਪਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸੋਬੈਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਟ੍ਰੰਪ : ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਰਨਸਟ ਟਰੰਪ (੬॥੦੦(7707ਮਮ੍) 
ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ 

ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੈਨ 1877 ਈ. 

ਨਾਲ ਰੀ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 
ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ । ਫਿਰ ਸੈਨ 1872 ਈ. 

ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ ਪਰਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨ 1876 
ਈ. ਤਕ ਜਪੁ, ਸੋਦਰ, ਸੋ-ਪੁਰਖੁ , ਸੋਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰੀ , ਮਾਝ, 

ਗਉੜੀ ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ 
ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਇਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ 'ਪੁਰਾਤਨ- 

ਜਨਮਸਾਖੀ” ਦੇ ਆਧਾਰ ̀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਚਰਿਤਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖ 
ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ, 

ਛੋਦ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 

ਅਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ 23 ਜਨਵਰੀ, 1877 ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 1885 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 

ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਸਿੱਖ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਐਨ ਨ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ 

ਦਸਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਲ 

ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 



ਉਕਤ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਐਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ 

ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ 

ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਫ਼ੀ ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ “ਦਾ 

ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜ਼ਨ...” ਲਿਖ ਕੇਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਠ 

_ਠਕੁਰ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਤਾ ਦਾ 

ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 

“ਠਕੁਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਠਾਕੁਰ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 

ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛਤ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੈਸ਼ਣਵ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਲਯ ਨਾਂ ਦੇ ਭੱਟ 

ਕਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਈ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ 
- ਕਾਵੇ ਕਲ੍ਯ ਠਕਾਰ ਹਰਦਾਸਤਨੇ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੯੭)। 

ਠਗ: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਸ੍ਥਗ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਨ 

ਜਾਂ ਮਾਲ ਹਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਚਕ , ਕਪਟੀ, ਫਰੇਬੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ , ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 

ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਜਾਂ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 

ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਧਨ, ਮਾਲ ਲੁਟ 

ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਠਗ ਲੋਗ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ 

ਰਹਿਣ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੋਂ ਲੁਟ ਲੈਂਦੇ 

ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠਗ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ 

ਵੀ ਠਗ ਕੁਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ 

ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੀਰਾਂ , ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ 

ਸੁਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਪਕੜਨ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਗਉਰੀ, ਠਗਉਲੀ, ਠਗਮੂਰੀ ਆਦਿ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

56 ਡਉਰੂ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਠਗ ਅਤੇ ਠਗਉਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਅਰਥ ਵਿਚ “ਠਗ” ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ ਨੂੰ 'ਠਗਉਰੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ-ਗੰਨੇ ਠਗ ਜਗ ਕਓਂ ਠਗਓਂਗਾੀ 

ਲਾਈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੩੩੧)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ --ਠਗੰ ਸੇਤੀ ਠਗ ਗੱਲ ਆਇਆ / 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ. ੯੬੦)। 

ਠਗਉਰੀ/ਠਗਉਲੀ: “ਠਗ' (ਵੇਖੋ) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬੂਟੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ (ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਜਾਂ 

ਯਾਤਰੀ) ਨੂੰ ਸੁੰਘਾ ਜਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ-ਉਪਰੈਤ ਉਸਦਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਲੈਲੋ ਠਗਓਗੀ ਮ/ਇ ਭੁਲਾਨਾ 

ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ /ਤਾਆ/ਗ ਗ/ਇਆ /(ਗੁ . ਗੰ. ੯੦੦); /ਲੋਥ 
ਠਗਾਓਗਾੰ ਖਾ/ਇਮਠੰ /ਚ/ਤਾ ਨ ਸਿਰਜਨਹਾਰ(ਗੁ. ਰੀ. ੧੨੨੯)। 

ਠਗਮੂਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਠਗ” (ਵੇਖੋ) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ। ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਭੂਲ ਰੇ ਠਗਮੂਗਾੰ 
ਥਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੫੨)। ਇਸ ਨੂੰ 'ਠਗਉਰੀ” (ਵੇਖੋ) ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਠਾਕੁਰ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਠੱਕੁਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵਤਾ ਲਈ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ 

ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “ਠਾਕਰ 

ਤਮੂਾ ਸਰਣਾਈ ਆ/ਇਆ / ਉਤਰ ਗ/ਇਓ ਮੇਠੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸ਼ਾ 

ਜਥ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਏਇਆ/(ਗੁ. ਗ੍ੰ. ੧੨੧੮); ਤੂ ਠਾਕਰ ਤਮਹਾ 

ਪਹਿ ਅਰਦਾ/ਲਾ/(ਗੁ . ਗੰ. ੨੬੮)। ਵੇਖੋ “ਠਕੁਰ”। 

ਡਾ 

ਡਉਰੂ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਡਮਰੁ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਉਰੂਮਡੌਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦਾ 

ਪ੍ਰਿਯਿ ਵਾਜਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 



ਲਿਆ 

ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਸੈਬੋਧ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। 

ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ' ਸ਼ਿਵ ਡੌਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 

ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਲੀਨ ਅਥਵਾ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਲਯ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ।ਸੈਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਲਦ ਉਪਰ 

ਚੜ੍ਹੋ ਹੋਏ ਡੌਰੂ ਡਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ -- ਝਰਦਾ ਚੇ 

ਡਾਉਨੂ ਢਮਕਾਵੀ /(ਗੁ . ਰੰ .੮੭੪)। 

ਡੌਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਢੋਲਕ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਗ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੋ ਦੋਵੇਂ' ਪਾਸੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਕਸਣ ਲਈ ਢੋਲਕ ਵਾਂਗ ਡੋਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਦੋ ਡੋਰੀਆਂ ਬੈਨ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਦੋ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ 

ਡਗੇ ਪਰੁਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡੌਰੂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਡਗੇ ਚੰਮ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਮ-ਡਮ 

ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਦਾਰੀ ਲੌਗ ਇਸ ਨੂੰ “ਡੁਗਡੁਗੀ” 

ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਡਖਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 

ਮੁਲਤਾਨ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ 

ਸਲੋਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਨੂੰ “ਡਖਣਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਛੰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਦੇ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਕ-ਇਕ ਡਖਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਡਖਣੇ ਸਲੋਕ"। 

ਡਖਣੇ ਸਲੋਕ : ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 
ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹਨ। 'ਡਖਣੇ" ਤੋਂ 

ਭਾਵ ਹੈ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 

ਮੁਲਤਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਉਥਾਨਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ 

ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 

ਪ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਸੇ ਸਨ। 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 23 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 69 ਬੈਠਦੀ ਹੈ। 21ਵੀ' ਅਤੇ 

22 ਵੀਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਉਤੇ ਦਰਜ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 
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ਹਨ। ਸਲੋਕ ਦੱਖਣੀ ਅਥਵਾ ਮੁਲਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਉੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਧੁਕੜੀ ਵਿਚ ਰਚੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਾਂਝ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 

ਸਮਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆਦਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਇਸ 

ਨਿਰਣੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਕ ਇਕੋਂ ਵੇਲੇ, 

ਇਕੋਂ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਤੇ ਬੜੀ 

ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ। 

ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂਦੀ 

ਧਾਰਮਿਕ ਪਹੁੰਚ-ਵਿਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮ ਦੀ ਸਾਤਵਿਕ ਬਿਰਤੀ ਹੀ 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੂਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੋਵੇ' ਸਮਾਨ-ਭਾਵ ਦੇ ਅਰਥ-ਬੌਧਿਕ 

ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਭਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ-ਸੇਵਾ, ਆਰਾਧਨਾ, 

ਸ਼ਰਧਾ, ਅਨੁਰਾਗ (ਪ੍ਰੇਮ), ਪੂਜਾ ਆਦਿ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ 
ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮ-ਭਾਵ, 

ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮ ਪੂਰਵਕ ਰੱਬੀ ਸੇਵਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਗਤੀ-ਸੂੜ੍ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗਮਈ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ।“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰਿ ਵਿਚ 

ਅਦੁੱਤੀ ਭਾਵ-ਪੂਰਵਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 

ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਆਚਾਰਯ ਰਾਮ ਚੰਦਰ 

ਸ਼ੁਕਲ ('ਚਿੰਤਾਮਣੀ”) ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮ ਦੇ ਯੋਗ (ਮੇਲ) ਨੂੰ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ । 

ਧ੍ਰੋਮ ਪ੍ਰਿਯ ਦੇ ਸਵਾਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਉਤਨਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦਾ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 

ਵਿਸਤਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸੰਘਣਾਪਨ ਅਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਮ ਦਾ ਕਾਰਣ 
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ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਅਗਿਆਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, 

ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨ ਯੋਗ (ਸ਼੍ਧੇਯ) ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਵਿਚ ਪ੍੍ਯ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਪਰਮ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , 

ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਰਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ 

ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ 

ਜਿਸ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨ ਯੋਗ (ਸ਼੍ਧੇਯ) ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਥ ਬਣੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਕਾ, ਆਸ਼੍ਯ ਅਤੇ 
ਆਲੈਬਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ 
ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਏਕਾਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ 
ਧਿਆਨ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪਾਤਰ 
(ਇਸ਼ਟ) ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 
ਮਨ ਵਿਚ ਸਮੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 
ਮੂਲ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ,ਅਮਰ ਅਤੇ 
ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਣ 
ਨੌੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।” 

ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ 
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ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲੋਂ 

ਧ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮ ਇਕ 

ਤੱਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤੱਤ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਵਲ ਆਧਾਰ ਤੱਤ੍ਰ ਵਾਲੀ 
ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੱਤ੍ਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ 
ਸਰਬ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਊਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪੇ੍ਰਣਾ 
ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ 
ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ 
ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤਿਲਿੰਗੀ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਕਾਰ 
ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ-ਪੇਰ ਉਤੇ 
ਠੋਕਰਾਂ ਵਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਨ ਤੋਂ ਸਾਤਵਿਕ ਰੁਚੀਆਂ 
ਵਲਾ ਸੈਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ 
ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਅਥਵਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ 
ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਣ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ , ਨ ਮੁਕਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ 
ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੈਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੋਘ ਕੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਾਤਰ ਵਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਹਉਮੈ 
ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਤੁਛ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ/ਨਿਮਰਤਾ ਪੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਿ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਥ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 

ਕੇਵਲ ਅਦੌੈਤਵਾਦੀ ਆਤਮ-ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 
ਪ੍ਰਤਿ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਗੁਣ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਕਾਰ 

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ, ਰੂਪ, ਗੁਣ, ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੈ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧਨਾ-ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ 
ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਮਨ ਦੀ ਗਤਿ ਦਾ ਨਿਰੈਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਅਨੁਰਕਤ 
ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਅਨਨ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ 
ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਰਜੋ, ਸਤੋ 

ਅਤੇ ਤਮੇ ਨੂੰ ਉਲੈਘ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 

ਭਗਤੀ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ 

ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਤੋਸ਼ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਵਿਅਕਤੀ 
ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਸਰਾ ਹੈ , 
ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ 
ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਿਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ 
ਦਾ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ 
ਇਹ ਭਗਤੀ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ 
ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਬੇਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੱਤ੍ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਆਰੋਪਿਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਾਧਿਕਾ 



ਡਖਣੇ ਸਲੋਕ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਿ ਸੈਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਵਾਦ 

ਵਿਚ ਤਰਕ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਵਾਦ ਨਿਰਾ ਸੈਵਾਦ ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ 

ਜਾਂ ਜੋਦੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਧ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 

ਵਿਯੋਗ ਪੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਯੋਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 

ਘਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਰਹਿ ਵੀ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 'ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਸੁਰਜ਼ /ਨੈਗੰਣ' 

ਰਲ?” ਵਾਲੀ ਅਦ੍ਰੈਤ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰਸੇਵੇਂ 

ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਲਈ ਸਭ 

ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ - ਤੂ ਚਉਂ ਸਜਣ 

ਡਖਣੇ ਸਲੋਕ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦਾ ਰੂਪ 
ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਪ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਣ-ਸ਼੍ਵਣ 

ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਵਲ ਤੀਬਰਤਾ ਪੂਰਵਕ 

ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚੋਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਲਈ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ 

ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਵਿਅਰਥ ਹਨ-- ਉਠ? ਡਾਲ ਕੰਤੜੇ ਹਉਂ ਪਲੀ 

ਤਉ ਦਦਾਨ਼ / ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤਮੰਲ ਰਲ਼ /ਝ੍ਨ ੫ਸ਼ੇ ਹੱਨ ਰਸ 

ਛਾਲ਼/(ਗੁ.ਗੁੰ. ੧੦੯੪)। 

ਗੁਰੂ-ਸਾਧਿਕਾ ਨੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਤਦ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਉਸ 

ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰਖੇ। ਬਿਨਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਸਭ ਭਟਕਣਾ 

ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ 

ਮੋਡਿਆ ਡੋਈਂ ਸਸ਼ ਉਤਾਰ / ਨੌਣ ਅ/ਹਜੇਂ ਤਰਸਦੇ ਕ/ਦਾ ਪੰ 

ਦੀਦਾਰ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੦੯੪)। 
ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਦੋਂ ਉਹ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਾਇਆਵੀ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 

ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੌਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੁਖ-ਵੈਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਸ 

ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦ੍ਰੈਤ 

ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 
ਵਿਚ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨ ਆ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਸਹੀ ਸੋਚ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਲ ਮੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 

ਅੰਦਰ ਵਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਲੋਇ ਲੋਈ 

ਡਿਠ ਆਸ ਨਾ ਬਡੈਨ ਘਣ?/ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਅਪੜੀਆ /ਥਆੰਨੇ 

/ਜਨਾਂ /ਡਸੰਦੇ ਆ /ਪਗੀ /(ਗੁ . ਰੰ. ੧੦੯੯)। 

ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਿਕਾ ਯਤਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ । ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਰੈਭ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣ-ਸ਼੍ਵਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸੈਨ 

ਹੋਂ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਰਾਪਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ 

- ਪਛਾਣਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਜੇ ਤੂ ਵਤਨ ਅੰਭਣੇ ਹਰ 
ਧਗ/ਤ ਸ਼ਹਾਵਾ ਨਇ //ਹਕਸ਼ ਕੰਤ ਝਾਹਗੀ ਮੈਡਾੰ ਵਾਤਾ ਨ ਪੁਛੀ 

ਕੀਇ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੦੯੫)। 
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੈਗ 

ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ 

ਪਰਮ-ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਓਤਪ੍ਰੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦੇ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸਾਧਨਾਂ-ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ੍ੈਤ-ਭਾਵ 

ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮਲੀਨ ਹਨ, ਅਪਵਿਤਰ 

ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ -ਰਤੋ ਰੰਗਿ ੫ਾਰਲ੍ਹਹਮ ਕੰ ਮਨ ਤਨ ਆਂਤਾ 

ਗੁਲਾਲ਼ / ਨਾਨਕ /ਵਣੁ ਨਾਵੈ ਆਲ਼ੂ/ਦਆ /ਜਤਾ ਹੋਰ /ਮਆਲ਼/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੯੭)! 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 

ਕੁਝ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਗੁਰੂ-ਸਾਧਿਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਸ 

ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੇਜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਸੜ੍ਾ 

ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਖੁਦ ਤਖ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 

ਉਸ ਉਪਰ ਸੁਖ-ਪੂਰਵਕ ਬੈਠ ਸਕੇ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ 
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ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ 
ਸੁਖਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ 

ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਸੁਖ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 

ਰੋਕ-ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗਲੇ ਦਾ 

ਹਾਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਐਜ 

/ਵਿਛਾਈੰ ਕੰਤਾ ਕੂ ਕੰਨ ਹੜ ਗਾਰ //ਇਤਾ ਮੰਡ ਨ ਸ਼ਮਾਵਲ 

ਜੇ ਗਾਲ ਪਹਿਰਾ ਹਾਲ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੦੯੫)। 

ਪਰਮ-ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਸਰਲ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ 

ਤਪਸਿਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਨਿਪੂੰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿ੍ਤੂ ਨੂੰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ । ਇਥੇ ਮਿ੍ਤੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਹਉਮੈ 

ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਆਪਣੇ-ਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ 

ਅਥਵਾ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ 

ਆਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਦੇ 

ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਤੁਛ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ 

ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ--੫/ਹਲਾ ਮਰਣੁ ਕਝੂ/ਲ 

ਜਾਵਣ ਦਾ ਛਡ ਆਸ / ਹੋਹ ਸਭਨਾ ਕਾਂ ਰੇਣੂਕਾ ਤਉਂ ਆਇ 

ਹਮਾਰੇ ਪਾਨਿ/(ਗੁ. ਰੰ. ੧੧੦੨)। 

ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ । ਅਤੇ ਚਿਤਰਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
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ਸਾਧਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦਾ 

ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ 

ਹਨ। ਇਕ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਕ ਵਲੋਂ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਨੌਤ 

ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 
ਵੰਡਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ- ਨਾਨਕ ੫ਠਾ ਪਕਾ ਸ਼ਜਿਆ ਧਰਿਆ 

ਆਹੰਣ ਮਉਲੂਦ / ਝਾਝਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬੰਨਾ ਝਾਕ ਦਰੂਦ / 

ਨਾਨਕ ਭੁਸ਼ਨਆ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆ ਥਾਲ ਮਾਹ / ਐਨਾ 

ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਗਜ ਗੱਜਿ ਸੋਈ ਥਾਹ /(ਗੁ . ਗੰ . ੧੦੯੬)। 

ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵਲ ਵੀ 

ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ। ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਔਕੜਾ 

ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਸੁਖ ਦੀ 

ਘੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੈਕਟ ਆਏ 'ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਸੈਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 

ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਣ ਉਪਰੈਤ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ-- 
ਨਾਨਕਾ ਕਚੜਿਆ /ਸਉਂ ਤੜਿ ਢੂ/ਢ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪਕਿਆ/ 
ਓਇ ਜਾੀਵੰਦੇ /ਵਛੁੜ/ਹ ਓਇ ਮ/ਇਆ ਨ ਜਾਗੀ ਛੱੜ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੧੦੨)। 

ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। 

ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ 
ਸਰੂਪ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ 
“ਹਭ ਕਹੀ ਦਾ #ਤੁ” ਹੈ। ਉਸ ਦਾ “ਨਾਮ” ਗੁਝਾ ਲਾਲ ਹੈ, 

ਅਰਥਾਤ ਅਤਿ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਹਭਾ ਮਝਾ/ਹ ਖ਼ਾਲੀ 

ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਨਐ"ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਨੂੰ 
ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਹ ਪ੍ਤਿਪਾਲਕ ਹੈ।ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 

ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਅਤੇ ਗੁਣ-ਗਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 

ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ--ਮਖ ਸੁਹਾਵੇ ਨਾਮ ਚਉਂ ਆਠ ਪਹਰ 

ਗੁਣ ਗਾਉ /ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਅੰਨ?ਸਨੰਹ ਮਲ /ਨਿਥਾਵੇਂ ਥਾਉਂ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੦੯੯)। 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਕੈਮ ਸੈਵਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ 
ਇਕ ਰਸ ਹੈ, ਨਿਰੇਤਰ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਲੇ 

ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ।ਉਹ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ, 

ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋ 

ਧ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਉਤੇ ਉਚੇਚਾ 
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ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ 

ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 
ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ' 

ਰਹੱਸਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਮਾ, ਰੂਪਕ, ਉਤਪ੍ਰੇਕਸ਼ਾ , ਗੂੜੋਕਤੀ ਆਦਿ 

ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤਤਸਮ 

ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਦਭਵ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਜ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਰਬੀ, 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ 

ਚਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਹਜਾਤਮਕਤਾ ਪ੍ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋ' ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੀ 

ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ। 

ਡੂਮ/ਡੂਮਿ : ਇਕ ਵਰਣ-ਸੈਕਰਿਤ ਜਾਤਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛੜੀ 
ਹੋਈ ਜਾਤਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰੀ 

ਗਵੈਣ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ “ਡੋਮ" ਕਿਹਾ 

ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚਲੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਚੰਡਾਲ, ਮਲੇਛ ਆਦਿ 

ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ- ਬ੍ਰਹਮਨ ਬੈਸ਼ 

ਨੂਦ ਅਰ ਖੜ੍ਹ ਡੌਮ ਚੰਡਾਲ ਮਲੰਛ ਮਨ ਸੋਇ /(ਗੁ. ਗੰ. ੮੫੮)। 

ਡੂਮ ਜਾਤਿ ਦਾ ਕੰਮ ਗਾਣਾ-ਵਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਤੇ ਗਾ-ਵਜਾ ਕੇ 

ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 

ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਲੈ 
ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਘਰੋਂ' ਘਰੀ' ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ 
ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਜਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਮਿਲਦੀ 

ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ 

ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ । ਜਜਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਲ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਸੈਬਧਿਤ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਮੀਰਾਸੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਡੂੰਮ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ 

ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ 

ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਮੀਰਾਸੀ ਜਾਂ ਡੂੰਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਖਦੇ 

ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਕਸਰ 

ਡੂੰਮ ਜਾਂ ਮੀਰਾਸੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ 

ਰਾਗੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਇਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ 

ਬਿਟਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ 

ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਜੋ 'ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੈਡਿ ਤਥਾ ਸਤੈ' 

ਡੂਮਿ ਆਖੀ” ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ 

ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿਚ ਡੂੰਮਾਂ/ਰਬਾਬੀਆਂ 

ਉਤੇ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ : ਇਹ ਬੀੜ ਡੇਰਾ 
ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਇ, ਡੇਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਪਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅੰਦਰਲੀ ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੀੜ ਸੈ. 1716 ਬਿ. ਵਿਚ 

ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ-'ਸੈਮਤ 1716 ਵਰਖੇ ਮਾਹ ਵੈਸਾਖ ਵਦੀ ੧ 

ਦੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰੌਥ ਲਿਖਾ। ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 

ਸ.ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ। ਸ. ਜੀ.ਬੀ.ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ 

ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਗਾਥਾ ਸ੍ਰੀ 
ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਰਾਇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈਕੇਤਾਂ-੭9ਰਾ ਝਾਈੰ ਕਾ ਸਝਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹਲੇ 

ਕੇ ਗਰੰਥ ਨਾਹਨੰ, /ਇਹ ਸ਼ਬਦਾ ਪੰਜਵੇ ਮਹਲੀ ਦੇ /ਗਿਰੰਥ ਓਪਰਹਾ 
/ਲਿਖਆ (ਮਾਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ- “ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਿਤਰ 

ਚਿੰਤਾਮਣੀ), ਇਤਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੰਜਵੇ'ਮਹਲਂ ਕੇ /ਗਿਰੰਥ ਉਪਰਹੁ' 
'ਧੇ(ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ, ਮ.8 ਤੋ' ਬਾਦ)-ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀੜ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ 
ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਮੂਲ ਬੀੜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
“ਸੋ-ਪੁਰਖ” ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਬੀੜਾਂ 

ਦੇ ਰਾਗ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰੇ ੩੩ ਤੋਂ ੬੫੧ ਤਕ 

ਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ 
ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਸੰਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ-'ਸੈਮਤ 1701 ਚੇਤ 

ਸੁਦੀ ੫ ਛਨਿਚਰਵਾਰ ਨਉ ਘੜੀਆ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ 

ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਚੇਤ ਦੀ ਸੈਕਰਾਤ ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਇ 



ਡੋਮ 

ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਸੈਮਤ 1744 ਬਿ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ 

ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਭਾਵੇ' ਹੁਣ ਇੰਨੀ 

ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ , ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 

ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਮੂਲ ਬੀੜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇਂ 
ਮਿਤੀ-ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਬੀੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਾ 

ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਡੋਮ : ਵੇਖੋ 'ਡੂਮ/ਡੂਮਿ'। 

ਡੰਡਉਤ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ (ਡੰਡਵਤ) ਸਿੱਧੇ 
ਲੇਟ ਕੇ ਬੈਦਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਣਾਮ” 

ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਉਤਮ ਰੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅੱਠ ਅੰਗਾਂ ਸਹਿਤ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਟ ਪਰਨੇ ਲੋਟ ਜਾਣਾ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਅੰਗ ਹਨ- ਦੋ ਪੈਰ, 
ਦੋ ਗੋਡੇ , ਦੋ ਹੱਥ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਮਸਤਕ । ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 

ਅੱਠ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਗੋਡੇ , ਪੈਰ, 

ਹੱਥ, ਛਾਤੀ, ਸਿਰ, ਬਾਣੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਨ (ਉਰਸਾ ਸ਼ਿਰਸਾ 
ਦ੍ਰਿਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਮਨਸਾ ਵਚਸਾ ਤਥਾ/ ਪਦ੍ਭ੍ਯਾਂ ਕਰਾਕਯਾਂ ਜਾਨੁਭ੍ਯਾਂ 
ਪ੍ਰਣਾਮੋ ਅਸ਼੍ਟਾਂਗ ਉਚ੍ਯਤੇ)। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ 

ਅੰਗ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ 

ਨੂੰ 'ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਪਰਿਕਰਮਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ-- ਕਾਰੇ ਸਾਨੂ ਅੰਜੁਲਂ ਪਨ ਵਡਾ ਹੋ / ਕਾਰੇ 
ਡੰਡਾਉਤਾ ਪਨ ਵਡਾ ਹੋ /(ਗੁ . ਰੰ. ੧੩)। 'ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ” ਨਾਂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੋਕ ਵਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੈਦਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਡੰਡਉਤਿ ਝੰਦਨ ਆਨਿਕ ਬਾਰ ਸ਼ਰ' 

ਕਲਾ ਸਮਰਥ / ਡੱਲਨ ਤੇ ਰਾਖਟੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹਥ/ 

(ਗੁ.ਗੁੰ. ੨੫੬)। 

ਡੰਡੌਤ : ਵੇਖੋ 'ਡੰਡਉਤ'। 

62 ਢਾਢੀ/ਢਾਢੀ 

ਫ਼ 

ਢਾਡੀ/ਢਾਢੀ : 'ਢਢ” ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਦਿ-ਯੰਤ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਨੂੰ “ਢਾਢੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਢ 'ਡੌਰੂ' (ਵੇਖੋ) ਦੀ 
ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਜਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 

ਵਿਚ ਪਕੜ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ 

ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਾਢੀ ਲੋਕ ਢਢ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ 

ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਢਢ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਾਜ਼ ਸਾਰੇਗੀ 

ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਢੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਵਾੜਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ 

ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਸਰੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਰਾ-ਦਾਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ 

ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ-ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 
ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। 

“ਢਾਢੀ” ਪਰੈਪਰਾ ਕਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 

ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ 

ਕਿ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ 

(1486-1516) ਨੇ ਬਖਸ਼ੂ (ਮ੍ਰਿਤੂ 1535) ਨਾਂ ਦੇ ਢਾਢੀ ਨੂੰ 
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਿਜਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 

ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਸ੍ੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਭੱਟ 
ਵੀ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਪੂਤ , ਛੱਤਰੀ ਜਾਂ ਜੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 

ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ 

ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਘੜਕਾਂ” ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੀ “ਢਾਢੀ” 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰੈਦਾ ਦੀ ਥਾਂ 

ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮਰਦੌਗ ਦੀ ਥਾਂ ਢਢ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ 

ਗਈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਢਾਢੀ ਦਾ ਸਰਬ ਪੁਰਾਤਨ 
ਉਲੇਖ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ (1270-1350) ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ -- ਲਾਂਚ ਘਰੇ ਗਣ ਗੰਧਰਬ /ਨੇਖ9ੰ ਬਪੁੜੇ 

ਢਾਧੀਆ ਗਾਵੰਤ' ਆਛੋ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੨੯੨)। ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਢਾਢੀ 

ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ 

ਸੀ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਢਾਢੀ ਲੋਗ ਚਾਰਣਾਂ ਜਾਂ ਭੱਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ 

ਉਪ-ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਨਾਮਦੇਵ ਤੋੱ 

ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 



ਢਲਕ 

ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਢਾਢੀ ਦਸਿਆ 

ਹੈ - ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੌਲ਼ ਢਾਢੀ ਗਾਵਣਾ / ਨਾਨਕਾ ਜਗਾ 

ਜਗੁ ਏਕੁ ਅੰਨੇ ਵਸ਼ਾਵਣਾ/ (ਗੁ. ਰੀ੍.੧੪੮)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਢੀ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਹਉ ਫਾਢਾ ਗੰ ਪ੍ਰਭੁ ਖਸਮ ਕਾ 

ਗਰ ਕੰ ਦਰ ਆਇਆ/ ਹਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਣਾੀੰ ਪੁਕਾਰ ਢਾਢ 

ਮਾਰਿ ਲਾਇਆ / ਹਨ ਪੁਛਿਆ ਢਾਢੀ ਸਦ ਕੰ /ਕੈਤੁ ਅਰ/ਥ 

ਤੂੰ ਆਇਆ। /ਨੈਤ ਵੋਵਹਾ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭਾ ਹ/ਨਨਾਲ' 

ਿਆਰਇਆ/ ਹਰੈ ਦਾਤੀ ਹਨ ਨਾਮ ਜਪ/ਇਆ ਨਾਨਕਾ 

ਧੰਨਾਾਇਆ/(ਗੁ .ਗੁੰ.੯੧)। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 

ਕਿ ਢਾਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਆਸਰੇ-ਦਾਤਾ ਦੇ ਯਸ਼ ਲਈ 

ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਸਰਾ-ਦਾਤੇ 

ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਮਹਾ-ਨਾਇਕ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਢਾਢੀ 

/ਤਿਸ ਨੇਂ ਆਪਨੇ ਜਿ ਖਸਮੈ ਧਰੇ //ਆਰ / ਦਰ ਖੜਾ ਸ਼ੋਵਾ ਕਠੇ 

ਗੁਰਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾੰਚਾਨੁ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੫੧੬)। 

ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀਰ-ਰਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਢਾਢੀਆਂ ਤੋ ਵਾਰਾਂ ਰੈਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 

ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਢੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋ' ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਛਬੀਲਾ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਨਾਥ 

ਮੱਲ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਢਾਢੀ ਸਨ, ਜੋ ਵੀਰਤਾ ਪੂਰਣ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤਕ ਢਾਢੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ 
ਯਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰ-ਰਾਸ ਭਰਪੂਰ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਲਸਾਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਹ ਢਾਢੀ ਹਣ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ। 

ਢੋਲਕ : ਪਖਾਵਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ ਜਾਂ 

ਵਾਦ੍ਯ ਯੰਤਰ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 

ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਣ ਲਈ 

ਡੋਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਪੰਜਾਬ 

ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ-ਨਾਚਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਇਦ ਸਾਜ਼ 

ਫੌਲਾ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ 

ਸ਼ੂਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਨਾਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਵੇਂ' ਜਾਂ ਗੈਭੀਰ ਸੂਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਨਾਚਾਂ 

ਲਈ ਢੋਲਕ ਦੀ ਥਾਂ ਢੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ 

- ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਆਟ/ ਦੌਲਕਾ ਦਨਆ ਵਾਜਾਹ ਵਾਜ / 

(ਗੁਰੀ. ੩੪੯)। 

ਢੋਲਾ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ 
“ਢੋਲਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਹੈ - ਤਰਾ ਏਕੇਂ ਨਾਨ ਅਨੰਠੜਾ 

ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੌਲਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਢੋਲਾ /(ਗੁ . ਰੌ੍.੭੨੯)। 

ਇਹ ਨਾਂ ਇਕ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਾਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਧ੍ਰੇਮ-ਆਖਿਆਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 

ਬਿ੍ਤਾਂਤ-ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 

ਧ੍ਰੇਮ-ਵਖਿਆਨ 'ਢੋਲਾ-ਮਾਰੂ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 

ਵਿਚ 'ਮਾਰੂ” ਦੀ ਥਾਂ 'ਸੈਮੀ” ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘਟ ਇਕ 

ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਢੋਲਾ ਕਛਵਾਹਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਲ 

(ਸਮਾਂ 950 ਤੋਂ 1000 ਈ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੋਂ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ 

ਮਾਰੂ (ਮਾਰਵਣੀ) ਪੂਗਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਪਿੰਗਲ 

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਰਾਜਾ ਨਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਲ 

ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਢੋਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 

ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਾਰਵਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਢੋਲਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਢੋਲਾ ਦੀ ਮਲਵਾਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 

ਵੀ ਇਕ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ 

ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ 

ਉਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਇਸ ਆਖਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਰਵਣ/ਮਾਰਵਣਾ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ 

ਅਮੀਰ ਵਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਰਿਸ 

ਸ਼ਾਹ ਨੇ “ਹੀਰ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਫੋਗੂ ਉਮਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਖੁਆਰ ਹੋਏ , ਮਿਲੀ ਮਾਰਵਣ ਢੋਲ ਦਿਆਂ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 

ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਆਖਿਆਨ ਨੇ ਵੀ 

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਮੀ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹ ਮੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਇਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ 
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ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ 

ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਢੋਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 

ਖੇਡਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਸੰਮੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਉਹ 

ਪੀਂਘ ਝੂਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ 
ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਢੋਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਸੈਮੀ ਉਸ ਦੇ 

ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਲਗ ਗਈ। ਇਥੋਂ' ਹੀ ਸੰਮੀ 

ਦਾ ਨਾਚ ਅਤੇ ਗੀਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ।'ਚਰਿਤੋਪਾਖਿਆਨ” ਦੀ 

161ਵੀ' ਚਰਿਤ੍ਰ-ਕਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਢੌਲਾ-ਸ਼ਮਸ ਦੇ 

ਆਖਿਆਨ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਪੀਤ-ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਾਚ ਅਤੇ 

ਗੀਤ ਜੁੜਨ ਲਗ ਗਏ। ਇਕ ਦੈਦ-ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੋਲੇ ਨੇ 

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤ-ਰੂਪਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਢੋਲਾ, 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੁਲ੍ਹਾ, ਦੁਲਹਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈ 

ਭੇਦ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 'ਢੋਲਨ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋਂ ਗਿਆ। 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਵੀ “ਢੋਲਾ” ਸ਼ਬਦ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। 
ਸੈਮੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਦਸਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਸ਼ਮੀ” ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿ੍ਛ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਰਣੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਰਗੜ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯੱਗ ਆਦਿ ਮਾਂਗਲਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮੀ 

ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ 

ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨੂੰ “ਜੰਡ” 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਡ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਮਾਂਗਲਿਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਡ ਦੀਆਂ 

ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੇ 

ਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਨਾਲੋਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣਾ ਉਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਦਾ 

ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਆਦਿ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋ' ਅਗਨੀ ਦੀ ਦੇਵਤਾ 

ਵਜੋਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ 

ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਡ ਦੇ ਬ੍ਛਿ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੈਮੀ (ਜੈਡ) ਨਾਲ ਸਾਮੰਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਵੀ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੈਵੀਕਰਣ ਹੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਮੀ ਬ੍ਰਿਛ ਦੁਆਲੇ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਚ 'ਸੈਮੀ ਨਾਚ” ਵਜੋਂ' ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

ਰੈ ਤਸਬੀ/ਤਸਬੀਹ 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 'ਸੈਮੀ' ਦਾ ਦੇਵੀ ਵਜੋ' ਮਹੱਤਵ ਘਟਣ ਉਤੇ ਇਸ 
ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਣ ਹੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਇਕਾ ਵਲੋ ਵਿਯੋਗ-ਪੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਚ ਸੈਮੀ ਨਾਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਣ 

ਛਾਮ : ਣਾਮ /ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮ ਕਲਰ ਕੰਧ /ਗਰੰ/ੜਿ / 
(ਗੁ . ਗੰ੍.੯੩੪)। ਵੇਖੋ “ਨਾਮ”। 

੩ 

ਤਸਬੀ/ਤਸਬੀਹ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਤਸਬੀ” ਫੇਰਨ ਦਾ 
ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਫੇਰੇ ਤਸਲਾੰ ਕਠੇਂ ਖੁਦਾਇ /(ਗੁ . ਰੀ੍.੯੫੧)। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

- ਤਸਬਾੀ ਯੰਦਾ ਕਰਹ ਦਸ਼ ਮਰਦਨੁ /(ਗੁ . ਗੌ੍.੧੦੮੪)। 

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਤਸਬੀਹ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਬਣਦਾ 

ਹੈ ਪਵਿਤਰ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ। 

ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ 

ਸਿਮਰਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ “ਤਸਬੀ'(ਤਸਬੀਹ) ਕਿਹਾ 

ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਬੀਹ ਵਿਚ ਸੌ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

“ਇਮਾਮ” ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਣਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋ ਮਣਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਕ ਸੋ ਸਿਫ਼ਾਤੀ 

(ਗੁਣ-ਵਾਚਕ) ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਬਖਾਇਨ ਹਨ ਅਤੇ “ਇਮਾਮ ' ਰੱਬ 

ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ 'ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਕਈ ਤਸਬੀਹ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 

ਇਕ ਸੌ ਮਣਕੇ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਮ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।99 ਮਣਕਿਆਂ ਵਿਚ 33, 33 ਮਣਕੇ ਵੱਖਰੇ 

ਵੱਖਰੇ ਰੈਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ 

ਹੈ ਕਿ ਤਸਬੀ ਫੇਰਨ ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ 

ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਨੀਆਂ ਲਈ ਮੱਕੇ ਦੀ 

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਦਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਇਆਂ ਲਈ ਕਰਬਲਾ ਦੀ 

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਅਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 



ਤਤਕੀਆ 

ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ , ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ 

-ਤਸਬੀਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਨੇ ਕਦੇ ਤਸਬੀਹ ਦੀ 

ਵਰਤੋ' ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੌਧ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੇਖ-ਵੇਖੀ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; 

ਇਸ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣ ਲਏ 

ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਹਾਬੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤਸਬੀਹ 

ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 

ਤਕੀਆ : ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ 
- ਆਸਰਾ, ਓਟ, ਆਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਤੂੰ ਮੇਨ ਓਟ ਤੂੰ 
ਹੈ ਮੋਰਾ ਤਕੀਆ/ (ਗੁ. ਰੀ੍.੧੮੧)। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 

-ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਟਿਕਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ 

ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ - ਗੁਰ ਕੰ 
ਤਕਾੀਐ ਸ਼ਾਚੈ ਤਾ/ਣੇ / (ਗੁ. ਰੀ੍.੧੨੭੫) ; ਗੁਰ ਕੈ ਤਕਨਨ 

ਨਾਮ ਧਾਰੇ / (ਗੁ . ਰ੍.੧੧੮)। 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ 

ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈਘਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਬਿਸਰਾਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕੀਏ 
ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਛ 
ਦੀ ਛਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿਚ 

ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕੀਆਂ ਉਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਆਰ 

ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤਗੁ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰੁ' ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਨੇ “ਜਨੇਊ” ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।'ਜਨੋਊ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਪਰੈਪਰਿਕ 
ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੀ ਨਿਰਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਤਗੁ ਕਪਾਹਹ ਕਤਨਐੰ ਝਾਨੂਣ ਵਟੇ ਆਇ/ਕਾਹਾ 

ਭਕਰਾ /ਜੌਨ੍ਹ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੇ ਆਧੈ ਪਹਇ/ ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ 

ਸੁਣੀਐ 7 /ਫਿਰਿ ਪਾਈਐ ਹੋਰ / ਨਾਨਕ ਤਗਾ ਨ ਡਟਈ ਜੋ 

ਤਾਗਾ ਹੌਵੈ ਜੌਰ / (ਗੁ. ਗੁੰ.੪੭੧)। 

ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਂ ਅਮਾਨਵੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੰਦਰੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ 

ਇਕ ਲੋਕ-ਉਪਚਾਰ ਹੈ। 
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ਤਤੀ-ਵਾਉ : ਇਸਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ - ਗਰਮ ਹਵਾ, 
ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਦੁਖ, 

ਬਿਪਤਾ, ਮੁਸੀਬਤ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ' ਹੋਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟ ਨਿਰਰਥਕ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਜਾ ਕਉਂ ਮਸਕਲ਼ ਆੰਤ ਬਣ ਢੋਈ ਕੰਇ ਨ 

ਦੇਇ/ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ /ਭਾ ਗੱਜਿ ਥਲੋਂ / ਸਭੋ ਭਜੰ 
ਆਸਰਾ ਚੁਕੰ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉਂ //ਚ/ਤਿ ਆਵੈ ਓਸ ਪਾਰਬ੍ਹਹਨਾ ਲਗੀ 

ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ /(ਗੁ . ਰੀ੍.੭੦) । 

ਤਤੁ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਤਤ੍ਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਵਰਤੋ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਸੈਸਾਰ 
ਦੇ ਮੂਲ-ਭੂਤ ਕਾਰਣਾਂ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਆਕਾਸ਼, ਜਲ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ 

ਅਗਨੀ) ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਪੰਚ ਤਤੁ ##ਲਿ ਇਹ ਤਨੁ ਕੀਆ / ਆਤਮ ਰਾਮਾ 

ਪਾਏ ਨਲ ਥੀਆ/(ਗੁ.ਰੌ੍.੧੦੩੯); ਪੰਚ ਤਤ ਨ/ਲ ਕਾ/ਇਆ 
ਕੈਨ?ੰ//ਤਿਸ਼ ਅਹਿ ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਲੰ ਚੀਨ? /(ਗੁ. ਰੀ੍.੧੦੩੦)। 
ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ 

ਹੋਈ ਹੈ - ਤਤੁ` ਨ ਚੀਨੈ ਮਨਨੁਲ ਜਲਿ ਜਾਾਇ/ ਢੁਰਮਾਤਾ 

/ਵਿਛ/ੜ ਚੌਟਾ ਖਾ/ਇ/(ਗੁ. ਗੌ੍.੯੪੪)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ “ਤੌਤ' ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ “ਪਰਮ ਤੌਤ" ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਤੰਤੈ ਕਉ ਪਰਮ ਤੰਤੁ ਅਲ/ਇਆ ਨਾਨਕ ਸਗ/ਣ 

ਤੁਮਾਨੀ/(ਗੁ. ਰੀ੍.੫੯੭)। 

ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਖ੍ਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਤ 26 ਤੱਤਾਂ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।'ਤ੍ਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ' ਅਨੁਸਾਰ 36 ਤੱਤ੍ਰ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਦੋਂ' ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਚਿੱਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਲਾਸ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 

ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਤਨ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਦੇਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਤਨ ਪਵਿਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ -- ਤਨੁ ਸਚਾ ਸੌ ਆਖੀਐ ਸ਼ ਆਹ ਸ਼ਾਚਾ ਨਾਉ / 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੯)। ਵੇਖੋ “ਦੇਹੀ”। 

ਤਪ : ਤਪ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਪ, ਸਾੜ, ਗਰਮੀ। ਪਰ 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਰੂੜ੍ਹ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤਪੱਸਿਆ। 



ਤਪ 

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ (ਜ਼ਬਤ) ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ 

ਨੂੰ “ਤਪ” ਅਥਵਾ “ਤਪੱਸਿਆ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤਪ” ਸਾਧਨਾ 

ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 

ਦੇ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ 

ਉਤਰ-ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ 

ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਅਪਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਵੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਤਪਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਤਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰੀਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਪ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੂਪ 
ਵਧਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 

ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਪਾਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੂਮੀ 

ਉਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿਲਾਂ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਜਟਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ 

ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਅਤੇ ਦਯਾ-ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਤਪਸਵੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪੰਚ ਅਗਨੀ - ਉਪਰੋ' 

ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ, ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਖੜੋਣਾ, 

ਭਿਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਆਦਿ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਆਮ 

ਲੱਛਣ ਹਨ। 

“ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” ਵਿਚ (17/14-19) ਤਪ ਅਤੇ 

ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਸਰੀਰਿਕ, 
ਵਾਚਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਤਵਿਕ, 

ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਤਾਮਸੀ। 

ਸਰੀਰਿਕ ਤਪ ਦੇਵਤਾ, ਦ੍ਰਿਜ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ), ਗੁਰੂ , 

ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਚਿਕ ਤਪ ਸਹਿਜ ਬੋਲਾਂ, 

ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇਂ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਪ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ, ਆਤਮ/ਸੈਜਮ, 

ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਤਵਿਕ ਤਪ ਨੂੰ ਉਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਦੌਭ ਪੂਰਵਕ 
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ਕੀਤਾ ਤਪ ਰਾਜਸ ਤਪ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਅਨੋਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤਪ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਮਸਿਕ ਤਪ ਹੈ।ਉਂਜ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 

-ਤਪ-ਪੱਧਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਤਪ 

ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਰਾਹੀ' ਸੈਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰੈਪਰਿਕ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ 
ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਯੁਕਤ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ 

-ਤਪਸਿਆ ਆਵਾਗਵਣ ਅਤੇ ਨਰਕ ਸੁਅਰਗ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ 

ਹੀ ਪਾਈ ਰਖਦੀ ਹੈ - ਆਨੈਕ ਤਪਨਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ /ਨਰਕਾ 

ਸ਼ਰਗਾ /ਰ/ਰ /ਫ/ਨਿ ਆਵਾਤਾਰ /(ਗੁ . ਰੰ .੨੭੮)। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ 

ਤਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਤਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ - 

ਗੁਰ ਸ਼ੋਵਾ ਤਪਾ ਡੇ ਤਪ ਸਾਰ /(ਗੁ. ਗੰ.੪੨੩)। 

ਤਰਪਣ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦਾ 

ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੱਥ ਜਾਂ ਅਰਘੇ (ਚਮਚੇ) ਨਾਲ ਜਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਤਰ-ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 

ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗਾਇਤੀ, ਤਰਪਣ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ 

ਗਿਆ ਸੀ -- ਦੌਤਾ ਪੜ੍ਹ ਪ੍ਹਲਾਦ ਗਾ/ਏਤ੍ਰਾ ਤਰਪਣੁ /ਕੈਛੂ ਨ 
ਜਾਣ ਸ਼ਬਦੇ ਐਲ /ਲਾਇਆ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੧੩੩)। 

ਤਰੀਕਤ : ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਚਤੁਰੰਗ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾ। 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਤਗੀੰਕ/ਤ 
ਤਰਕਾ ਥੌਜਿ ਟੌਲਾਵਹੁ / (ਗੁ. ਰੋ. ੧੦੮੩)। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀ 'ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ” ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- 

ਤੁਰਕਾ ਤਗੀਕਾ/ਤ ਜਾਨੀਐ /ਹੌਦੂ ਝੋਦ ਪੁਰਾਨ /(ਗੁ . ਰ੍ੰ.੨੪੦)। 

ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋਂ 'ਸੂਫ਼ੀਮਤ” (ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ)। 

ਤਾਨਸੈਨ : ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ 
ਗਾਇਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨੌਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 

ਜਨਮ ਕਦ, ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 



ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਮਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ 

ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ-ਮਾਤਰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1501 ਤੋਂ 

1510 ਈ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਕਲਾਵੰਤ ਮਕਰੈਦ ਪਾਂਡੇਂ ਦੇ ਘਰ 

ਵਿਕ੍ੁਰਮਾਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੌਸ ਮੁਹੰਮਦ 

ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ 

ਸੰਬੋਧਿਤ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ - ਸੈਗੀਤਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ - ਵੀ 

ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਦਰਜ 

ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿ.ਮੀ. ਦੂਰ 'ਬੇਹਟ” ਨਾਂ ਦੇ 

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਕ ਸ਼ਿਵ-ਮੰਦਿਰ 

ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬਾਲ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਾਉਂਦਾ 

ਰੋਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਅਤੇ ਜਾਤਿ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ - 

ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੇ ਇਕ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿਦਾਸ ਤੋਂ ਸੈਗੀਤ 

ਦੀ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ 

ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਸੈਨ 1519 ਈ. ਵਿਚ 

ਜਦੋਂ' ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਦੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ 

ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਛਡ 

ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ 
ਸੂਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਂ ਸੂਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗਾਇਕ ਰਖਿਆ 

ਗਿਆ। ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੈਤ ਇਹ ਬਾਂਧਵਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਾ 

ਰਾਮਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਇਸ ਦਾ 

ਯਸ਼ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਫੈਲਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੌ ਇਸ ਦੀ 
ਸੋਗੀਤ-ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋੱ 

ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ 

ਦਿੱਤਾ।'ਆਈਨੇ ਅਕਬਰੀ” ਵਿਚ ਅਬੁੱਲਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਤਾਨਸੈਨ ਵਰਗਾ ਗਾਇਕ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਗ਼ਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਸੀ। ਇਹੀ 

ਉਸ ਦਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮੁਖ ਗੁਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਪੀਰ ਗੌਸ ਮੁਹੰਮਦ ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁਤ 

ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਦਾ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸ ਨੋ ਇਸਲਾਮ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਚ 26 

ਅਧ੍ਰੈਲ, 1589 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 

ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਕਬਰ ਉਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਰਸ 

ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ-ਧਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਬਰ ਉਤੇ 

ਜੰਮੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗਵੈਏ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ 
ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਰਾਜਾ 

“ਰਾਗਮਾਲਾ” ਦੇ ਸੈਦਿਗਧ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਕਾਰਣ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 

ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਚੈਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਤਾਮਸੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਮੋ-ਗੁਣੀ। ਤਮੋ-ਗੁਣ ਤਿੰਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਕ ਗੁਣ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ “ਤਾਮਸੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ 

ਤਪੱਸਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਤਿਆਗੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ - 

/ਇਕਾ ਤ੫ਸ ਬਨ ਆਹ ਤਪ ਕਗ/ਹਿ ਨੇਤ ਤੀਰਥ ਵਾਸਾ / ਆਘ 

ਨ ਚੀਨ/ਿ ਤਾਅਸਾੀੰ ਕਾਹੇ ਭਏ ਓਦਾਸਾ /(ਗੁ .ਰੀ੍.੪੧੯)। ਵੇਖੋ 
'ਤ੍ਗਿਣ'। 

ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ, ਪੰਡਿਤ : ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 

ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1822 ਈ. (1879 ਬਿ.) ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਯਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 

ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 

ਨਰੋਤਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਪੇਰਣਾ 

ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਰੋਤਮ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ 

ਜਾਂ ਸੈਤ-ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਕਢ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕ 

ਵਾਰ ਇਹ ਘਰੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ 

ਭੇਟਾ ਵਾਲੇ ਪਤਣ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਿਰਵੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਕੁਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 

ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਥੇ ਸੈਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸੈਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 

ਨਿਰਮਲ-ਭੇਖ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। 

ਨਿਰਮਲਾ ਸਾਧ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਗਿਆ। ਉਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਬੈਧੀ ਰੀ੍ਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋ 

ਬਾਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕਾਸ਼ੀ 

ਵਿਚ ਨਦੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਥੇ 



ਇਸ ਨੇ ਵੇਦ, ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਅਦ੍ਰੈਤ-ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਰ੍ਥਾਂ ਦਾ ਰੈਭੀਰ 

ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਨ 1861 ਈ. (1918 ਬਿ.) ਵਿਚ ਇਹ 

ਅਰਧਕੁੰਭੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉਤੇ ਹਰਿਦੁਵਾਰ ਆਇਆ। ਉਦੋ' ਤਕ 

ਇਸ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਪਸਰ ਚੁਕੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਸੈਨ 1875 ਈ.(1952 ਬਿ.) ਵਿਚ ਮਹੌਤ 
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁਬੇਰੀਏ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 

ਨਰੋਤਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਥਾਪਿਆ 

ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਢ 

ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਲੇਖ-ਯੋਗ ਹੈ। ਸੈਨ 1891 ਈ. (1948 ਬਿ.) ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ 
ਮੋਲੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਟਿਕਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇ 

ਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀ 

ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਗ 
ਮਨਾਇਆ। 

ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਬੜਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ 

ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬਧੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ, 

ਪੁਰਾਣ, ਵਿਆਕਰਣ, ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਤੇ ਪੂਰਾ 

ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੈਧਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਮਹੈਤੀ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ 

ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਨਿਰਮਲ-ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ 

ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ 

ਆਚਾਰ ਪ੍ ਦਾਨ ਵਿਆਖਿਆ। “ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ” 

ਰਾਹੀਂ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਇਹ ਦਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 

ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ। ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕੁਲ 31 ਅਧਿਆਇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ” ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 

ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਸਿੱਖ-ਮਤ ਦੀਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 

ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 

ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਉਤੇ ਗੁਰਮਤਿ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਰੋਤਮ 

ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰ੍ਰੰਥਕਾਰ 
ਦਾ ਭਾਵ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ 

ਪਰੈਪਰਾ ਭਾਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੋਂ ਚਲ 

ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਛੋਹਿਆ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀਆਂ/ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 

ਉਥਾਨਿਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪੂਰਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 

ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਟੀਕਾ ਸਿਰੀ-ਰਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਨਰੋਤਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 

ਸਾਰੇ 'ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ” ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।ਸੈਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਸੰਗ੍ਰਹਿ” 

ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਨਰੋਤਮ ਦੁਆਰਾ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ 

ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰੀ-ਰਾਗ 

ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਨਰੋਤਮ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਰੋਤਮ ਦੀ ਟੀਕਾ-ਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ 

ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੈਕਾ, ਸਮਾਧਾਨ, ਉਥਾਨਿਕਾ ਆਦਿ 
ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਨੇ 

ਸਿੱਖ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

“ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸਟੀਕ” ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ 
ਸੈਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਦੀ 'ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ" ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਟੀਕਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ, ਇਕ 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਤਕ ਅਤੋਂ ਊਜੀ ਇਸ ਰਾਗ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ। ਇਹ 
ਦੋਵੇ' ਸੈਂਚੀਆਂ 900 ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਨਰੋਤਮ 

ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ 
ਬਾਣੀ 'ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ” ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨ-ਬਿਨ 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 

ਭਾਵ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਚ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। 



ਤੀਜਾ ਟੀਕਾ “ਗੁਰਭਾਵ ਦੀਪਕਾ' ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਸੈਨ 1880 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਪੁਜੀ, 

ਰਹਿਰਾਸ, ਸੋਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵੀ ਨੇ “ਜਪੁਜੀ” 

ਦੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
“ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ” ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਦਸੀ ਹੈ। 

ਜਾ ਸ਼ਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ “ਗੁਰ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼” 

ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ 

ਸੰਬਧੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜੀਵਨ-ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਹੈਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਅਕਾਰ” ਆਦਿ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੋਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਵਿਧੀ 

ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 

ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਦੇ ਵਿਉਤਪੱਤੀ-ਗਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ 

ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 
ਚੌਥੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੁਟਕਲ ਰਚਨਾਵਾਂ 

__ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਗੁਰਤੀਰਥ 

ਸੰਗ੍ਰਹਿ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਖੜੇ 

ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈਘ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 

ਰਾਹੀਂ ਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 

ਸਗੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 

ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੈਗ ਵਾਲੀ ਹੈ 

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੈ।ਇਹ ਸਵੱਛ , ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਵਾਰਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਵੀ 

ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਡਿਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉਥੇ 

ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਮਝ ਆ 

ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਰੋਤਮ ਦੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- (1) ਮੌਖ ਪੰਥ ਦਾ 

ਟੀਕਾ, (ਰਚਨਾਕਾਲ ਸੈਨ 1865 - ਸੈ. 1922), (2) ਸੁਰਤਰੁ 

ਤਿਆਗ 

ਕੋਸ਼ (ਸੈਨ 1866 - ਸੈ. 1923), (3) ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣਯ 

ਸਾਗਰ (ਸੰਨ 1877 -ਸੈ. 1934), (4) ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਸੈਨ 1878 - ਸੈ. 1935), (5) ਗੁਰੂ ਵੈਸ਼ ਤਰੁ 

ਦਰਪਣ (ਸੈਨ 1878 - ਸੈ. 1935), (6) ਟੀਕਾ ਗੁਰਭਾਵ 

ਦੀਪਕਾ - ਜਪੁ, ਰਹਿਰਾਸ, ਸੋਹਿਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ (ਸੈਨ 1880 

- ਸੰ. 1936), (7) ਸਟੀਕ ਭਗਤ ਬਾਣੀ (ਸੈਨ 1882- ਸੈ. 

1939), (8) ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਸੈਨ 1883 - ਸੈ. 1940), 

(9) ਟੀਕਾ ਸਿਰੀ ਰਾਗ (ਸੈਨ 1885 - ਸੈ. 1942), (10) 

ਗੁਰ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼ - ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ (ਸੈਨ 1889 - ਸੈ. 1946)। 

ਇਥੇ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ “ਗੁਰ ਗਿਰਾਰਥ 

ਕੋਸ਼' ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ 

ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਇਆ । ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੈਨ 1894 ਈ. 

(ਸੈ. 1951 ਬਿ.) ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੈਨ 1896 ਈ. 

(ਸੰ. 1953 ਬਿ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ 

ਦਸ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਮੋਖ ਪੰਥ ਦੀ ਟੀਕਾ”, 'ਸੁਰਤਰੁ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ 

“ਗੁਰਬੈਸ ਤਰੁ ਦਰਪਣ” ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨਰੋਤਮ 

ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲਘੂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 

(1) ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਰਣ, (2) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਤੇ (3) 
ਕਾਲਾਦਿ ਸ਼ਬਦਾਰਥ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੈਨ 1878 - 

ਸੈਨ 1935 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਨਾ-ਸੈਖਿਆ 

ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - 44, 19 ਅਤੇ 14 । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਦੀ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਾਮਗਰੀ ਨਰੋਤਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਹੀ ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਹੈ । ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਪੰਨਾ-ਸੈਖਿਆ 4000 ਤੋ' ਅਧਿਕ ਹੈ। 

ਤਿਆਗ : ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ 

ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛਡਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ। ਉਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਸੰਬੋਧ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਉੱਜ ਭਾਰਤੀ 

ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਬਹੁਤ 

ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਆਸਕ੍ਤੀ, ਮੋਹ, ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਤਿਆਗ ਉਤੇ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਗ- ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਜ 

ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ 



ਤਿਆਗੀ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕੋ੍ਧ, 

ਲੋਭ ਆਦਿ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ-- /ਤਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ 

ਨਹਕਾ ਕਾ% ਕੌਧ, ਲੌਭਾ /ਤਿਆਗਨਾ/(ਗੁ. ਗੌੰ.੧੦੧੮)। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ-ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 

ਵਿਵਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, 

ਮਾਇਆ, ਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕਾਮਿਨੀ-ਮੋਹ, ਮਾਨ, ਅਭਿਮਾਨ, 

ਸੁਤ-ਦਾਰਾ-ਪੀਤ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ 
ਰਾਮ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-- ਪਰਗਨਿ ਕਾਆ 

ਕੋਹ ਡੂਠੁ /ਨੈਂਦਾ ਤਜਿ ਮਇਆ ਆਹੰਕਾ ਚੁਕਾਵੀ / ਤਨੰ ਕਾਮ 

ਕਾਨਨਾਂ ਮਹ ਤਜ ਤ ਅੰਜਨ ਮਹ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ/ ਤਜਿ 

ਮਾਨ ਆਭਮਾਨੁ ਪ੍ਰੰਹਿੰਤ ਸ਼ਤਾ ਦਾਰਾ ਤਨ /ਮਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ 

/ਲਵ ਲਾਵੈ /ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਾਚਾਅਨੇ ਵਸੋਂ ਸ਼ਾਚ ਸਬਦ ਹ/ਰੈ ਨਾਨੰਮ 

ਸ਼ਮਾਵੀ /(ਗੁ. ਗੰ.੧੪੧)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ 

ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - /ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀੰਮਤੜੀ 

/ਵਿਸ਼ਾਨੇ ਦੂਜਾ ਡਾਉਂ ਜੀਓ //ਇਉ ਪਾਵ/ਹ ਗਿ ਦਰਸ਼ਾਵੜਾ 
ਨਹ ਲਗੋ ਤਤਾਂ ਵਾਉ ਜਓਂ /(ਗੁ. ਗੰ .੭੬੩)। 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸੈਚਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ 
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ -- 

ਖਾਲਸਾ ਸੋਇ ਜੂ ਨੌਦਾ ਤ੍ਯਾਗੇ /.. ਖਾਲਸਾ ਸੋਇ ਪਗੰਦ੍ਰਿਗਟਿ 

/ਤਾਆਗੇ/ 

ਤਿਆਗੀ : ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
“ਤਿਆਗੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ - /ਬਨ ਹਉਂ /ਤਿਆਗਾ ਕਹਾ ਕੋਊ /ਤਿਆਗਾ/ 

(ਗੁ. ਗੁੰ.੧੧੪੦)। ਵੇਖੋ “ਤਿਆਗ'। 

ਤਿਨ-ਚੇਲੇ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ। 
ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਦੇਵਤੇ ਸਨ - ਸੂਰਜ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ 

ਵਾਯੂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ।ਪਰ 'ਮੈਤ੍ਰਾਯਣੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ' ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ 

ਨੂੰ ਪ੍ਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। 

ਤਿਨ-ਤਾਪ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ 

ਉਪਾਸਨਾ ਮੁਖ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪ੍ਦਾਇ 

ਵੀ ਚਲ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਸੂਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣ 

ਲਈ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ 

ਸੈਕਲਪ ਵੈਦਿਕ ਸੈਕਲਪ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਮਰਥਾਵਾਂ - ਸੋਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣਾ 

ਅਤੇ ਸੈਘਾਰ -ਦਾ ਮੂਰਤੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਹਮਾ ਉਤਪਤੀ 

ਦਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੋਘਾਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ 

ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਿੰਨੋ' ਦੇਵਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਜੋ, ਸਤੋ ਅਤੇ ਤਮੋ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਤਪੰਨ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤਿਨਿਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ।'ਜਪੁਜੀ' ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ - ਏਕਾ ਆਈਂ ਜੁਗਤਿ /ਵਿਆਈ /ਤ/ਨ ਚੋਲੇ ਪਰਵਾਣੁ / 

ਇਕੁ ਸੰਸਾਗੀਂ /ਏਕੁ ਭੰਡਾਰ ਇਕਾ ਲਾਇ ਦਨੰਬਾਣੁ / 

ਤਿੰਨ-ਤਾਪ : 'ਤਾਪ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਖ। ਸਾਂਖ੍ਯ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ - 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਆਧਿਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਧਿਵੈਦਿਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਕੁਮਵਾਰ ਦੈਹਿਕ, ਭੌਤਿਕ, ਅਤੇ ਦੈਵਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। 

ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖ ਆਧਿਆਤਮਿਕ 

ਅਥਵਾ ਦੈਹਿਕ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਿ-ਵਿਆਧਿ 

ਵਰਗੇ ਦੁਖ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਗ, ਕ੍ਰੋਧ, ਚਿਤਾ, ਸੰਤਾਪ ਆਦਿ ਇਸ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਣ ਉਤਪੰਨ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖ ਆਧਿਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਦੁਖ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ 

ਦੇ ਚੁੱਭਣ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਵੱਜਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖ। 

ਆਧਿਦੈਵਿਕ ਜਾਂ ਦੈਵਿਕ ਦੁਖ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਅਲੌਕਿਕ 

ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖ, ਬਿਜਲੀ 

ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਦਿ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖ। 

ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 

ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 

ਦੁਖਾਂ/ਤਾਪਾਂ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਦਸ ਕੇ ( ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਖ ਲੰ...) 

ਉਸ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੈਭਵ ਢੈਗ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾ ਹਰਿ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ.ਹੈ - ਆਗ 



ਤਿਲਕ 

ਭਇਆ ਓਪਾ/ਹ ਸਭ ਨਾਲੀ /ਬੈਨਲੇ ਤਨੌਨੈ ਤਾਪ / ਤ੍ਰਿਸਨਾ 
ਝੜੀ ਪੂਰਨ ਸਭਾ ਆਸ਼ਾ ਦੂਕਾਂ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ / ਗੁਣ ਗਾਵਤਾ ਅਚਤਾ 

ਆਂਬਨਾਲੀ ਮਨ ਤਨ ਆਤਮ ਧ੍ਰਾਪ/(ਗੁ. ਗ੍੍.੧੨੨੩)। ਵੇਖੋ 
“ਜਾਗਤਿਕ ਸੁਖ-ਦੁਖ'। 

ਤਿਲਕ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਭਾਸ਼ਾਲੀ 
ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਤਕ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ 

ਕੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਲਕ 

ਚੰਦਨ , ਕਸਤੂਰੀ, ਰੋਲੀ ਆਦਿ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੀ ਹੈ। 

ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਾਂ ਗੱਦੀ-ਨਸ਼ੀਨੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਲਗਾਏ 

ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤ੍ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 

ਆਪਣਾ ਮਹਾ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਲਕ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਖੇੜ ਕਾਰਣ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦ 

ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ 

ਵੈਸ਼ਣਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਤਿਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਉਪਰ 

71 ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਸਚੀ /ਸੈਖੰ/(ਗੁ . ਰੰ .੧੦੯੯)। 

ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ : ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਠਾਟ ਦਾ ਇਕ ਔੜਵ 
ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਅਧਿਕਤਰ ਦੱਖਣ 
ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਰੁੱਤ 

ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ 

ਦਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਤਿਲੰਗ 

ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਰਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿਲੰਗ ਨਾਂ ਤੈਲੈਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 

ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਇਹ ਚੌਦਵੇਂ' ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 12 ਚਉਪਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੰਜ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਬਾਣੀ-ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ 

ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 

“ਗੁਰਮੁਖਤਾ” ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ -- ਬਾਗ/ਹੇ /ਤਲਕਾ 

ਟਾ/ਇਕੈ ਗੁਰਮੁਲਾ /ਤਲਕਾ ਨੰਿਾਣ ਚੜ੍ਹਾਇਆ /(7/12)। 

ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪੰਜ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚਉਪਦੇ , ਇਕ ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਅਤੇ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਇਕ ਦੁਪਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦਾ 'ਰੇਖਤਾ” ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਤਿਲਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਭ 
ਕੁਝ ਫੋਕਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਗਲਿ ਮਾਲਾ /ਤਿਲਕਾ 

ਲਾਟ /ਦਾਇ ਧੌਤਾੰ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟ / ਜੇ ਜਾਣੈ ਬ੍ਹਨੰ ਕਰਮੰ/ 

ਸਭਾ ਫੌਕਟ /ਨੈਸ਼ਚਉ ਕਰਮੰ /(ਗੁ . ਰੀ੍.੪੭੦)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ “ਡਖਣੇ” ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 
ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ 

ਰੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ -- /ਤਲਕੁ ਕਢਾਨਾ 

/ਏਸ਼ਨਾਨੁ ਕ/ਨੇ ਅੰਤਰ ਕਾਲਖ / ਭੇਖ? ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਲਭਾਈ /ਵਿਣੁ 

ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਿ ਖਿਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਡੈ ਕੰਆ ਦੇਹਿ ਸ਼ਲਾਈਆ ਨੌਣਾ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ 

ਸੋਗਾਰੋ / ਤਾ ਸੋਹਾਗਾੰਣੇ ਜਾਣੀਐ ਲਾਰ?ੰ ਜਾ ਸ਼੍ਹ ਧਰੇ ਪਿਆਹੋਂ/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੭੨੨)। 

ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ 

ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਮਿਕ ਚਿਤ੍ਰਣ ਹੈ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਇਹ ਧੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 

ਵਿਚ ਸਮੋ ਦਿਤੀ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੋ ਦੁਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਲਾ-ਸ਼ਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸੂਝਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਵਲ ਪ੍ਰੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 



ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਪੰਜਵੇ' ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਦੁਪਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਉਪਦਿਆਂ 
ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੌਸਾਰ ਇਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ 

ਬਣਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਬਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। 

ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 
ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਸ ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

“ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 34) ਅਨੁਸਾਰ 'ਕਿੜੀ ਪਠਾਣਾਂ” 

ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਹਾਉ” ਵਿਚ ਵਰਤੇ 

“ਰਾਇਸਾ” ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

'ਰਾਇਸਾ ਮਹਲਾ ੧" ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ-ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਹਰਿ ਦਾ 
ਗੁਣ-ਗਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵਸਰ ਫਿਰ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਪ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਸ਼ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਤਪੰਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨ 

ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ 22 ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਬੈਧੀ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ ਜਾਂ ਗੁਣ-ਗਾਨ 

ਦਾ ਸਰੋਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮੁਖ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾ- 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦੁਪਦੇ-ਤ੍ਰਿਪਦੇ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ 

ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨ ਜੀਵੇ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 

ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੰਬੈਧ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਸੈਗੀ ਤਾਂ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਹੀ 

ਹੈ - ਗਨ ਜਲ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੌ ਲੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੌਠੋਂ/ (ਗੁ. 
ਗ੍ੰ.੭੨੭)। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪਕਰਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਕ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, 
ਤੀਰਥ- ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਵੱਛ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 

ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਵਡਿਆਈ ਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ 

ਹੋਈ ਹੈ। 

ਤੀਰਥ : ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹਰਿ ਦੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਸੇਸ਼ਠ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਹੈ - ਤਨੈਗਿ ਨਾਵਣ 

ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਹੈ / ਤਰਲ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀਚਾਰ ਅੰਤਰਿ /ਗਿਆਨ 

ਹੈ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ.<੮੭)।ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ (ਹਿਰਦੇ) 

ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛਿਣ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ 

ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੇਵਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ -- ਜੌਤੇ ਠੇ ਤ#ਰਕ ਨਾਏ ਆਹੰਬ/ਹ ਸੈਲ ਲਾਏ 
ਘਰ ਕੇ ਠਾਕਰ /ਇਕੁ /ਤਲੁ ਨ ਆਨ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ.<੮੭)। 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ “ਤੀਰਥ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਾਪ 
ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ”। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਦਾ ਭਾਵ 

ਬਣਿਆ ਉਹ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਥੇ ਲੋਕੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ। 

ਉੱਜ ਤਾਂ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ 

ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਮ-ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ 

ਹੈ। ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨਾ 
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ “'ਅਠਸਠ 

ਤੀਰਥ” (ਵੇਖੋ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨੇ 
ਗਏ ਹਨ। 

ਤੀਰਥ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ 

ਜਾਂ ਜਲਾਸ਼ੇਯ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ “ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ 

ਤੀਰਥ ਦਾ ਲਾਕ੍ਸ਼ਣਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ 

ਗੁਰੂ-ਤੀਰਥ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੀਰਥ, ਪਤਿ-ਤੀਰਥ, 

ਪਤਨੀ-ਤੀਰਥ ਆਦਿ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ 
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ (ਸੇਵਕ) ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ 

ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 'ਸਕੌਦ-ਪੁਰਾਣ' (ਕਾਸ਼ੀ ਖੰਡ) ਵਿਚ 

ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਜੈਗਮ, 

ਸਥਾਵਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ “ਜੈਗਮ-ਤੀਰਥ” ਦਸਿਆ 



ਤੀਰਥ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਵਿਤਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਉੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

“ਸਥਾਵਰ-ਤੀਰਥ” ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਪਵਿਤਰ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਮ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'ਮਾਨਸ-ਤੀਰਥ” 

ਦਾ ਸੈਬਧ ਆਤਮ-ਸੋਜਮ ਨਾਲ ਹੈ।ਸਤਿ, ਦਇਆ, ਇੰਦੀਆਂ 
ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖਣਾ, ਖਿਮਾ, ਦਾਨ, ਬ੍ਹਮਚਰਯ, ਗਿਆਨ 

“ਮਾਨਸ-ਤੀਰਥ' ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਮਾਨਸ-ਤੀਰਥ” 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। 

ਤੀਰਥ ਦੀ ਫਲ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਸੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੌਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਨ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 

ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੀਰਣ ਦੀ ਫਲ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਤਰਕ 

ਬਰਤ ਆਰ ਦਾਨ ਕਾਰੈ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ / ਨਾਨਕ /ਨੇਹਫਲ 

ਜਾਤ /ਤਿਹ ਜਿਉ ਕੰਚਰ /ਏਸਨਾਨੁ /(ਗੁ. ਰੰ.੧੪੨੮)। ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਨਾਵਣ ਚਲੋਂ ਤੀਰਲਾੀੰਂ ਅਨੈ ਖੌਟੈ 

ਤਾਨਿ ਚੌਰ / /ਏਕਾ ਭਾਉ ਲਯੀ ਨਾਤਿਆ ਦੁ/ਇ ਭਾ ਚੜਨਅਸ਼ 

ਹੌਨ/(ਗੁ. ਰੋ੍.੭੮੯)। 

ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਬਣਨ ਪਿਛੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ 

ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦੇ 

ਘਟਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਣ , ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧ 

ਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

“ਤੀਰਥ” ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਵਿਚ ਪਵਿਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 

ਵਿਚ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇ। 

ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਵਾਂ/ਪੁਰਬਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 

ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਂ ਉਤੇ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ 

ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 

ਪਰਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁੰਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 

ਹੈ। ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਸਰੋਵਰ 

ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਲਿਸ਼ਟ 

ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਪ੍ਯੋਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਰਾਮਦਾ/ਨ 
ਸ਼ਰੋਵਰ ਨਾਤੇ /ਸ਼ਭ ਲਾਲੋ ਪਾਪ ਕਮਾਤਾਂ /(ਗੁ .ਰੋ੍.੬੨੪)। 

ਤੁਕ : ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੰਦ ਦੇ ਇਕ ਚਰਣ ਨੂੰ “ਤੁਕ” ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ 

ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਕ ਜਾਂ 

ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਉਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਕਰਣ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਰ ਉਤੇ 

ਪਗੜੀ ਵਿਚ ਸੈਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਹੁੜੀ ਕਰੇਗਾ। 

ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ : ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤਿ ਦੀ ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਹੈ 
ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਘੜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਰਾਗ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਭੈਰਵ, ਟੋਡੀ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

“ਰਾਗਮਾਲਾ” ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 

ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਦ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਪਜ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਵੀਰ-ਰਸ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਇਹ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ): ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 11 ਛੰਦ 
ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ 'ਬਾਰਹਮਾਹਾ' ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕੁਲ ਛੇ ਛੰਤ 

ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਛੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਬਾਰਹਮਾਹਾ” ਹੈ (ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਛੰਤਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ। 

ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ 

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਰੂਪ 
ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਰਾਤ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ 

ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤੀਜੇ 

ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਵਿਛੜੀ 



ਭਮਾ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ' ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ 
ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
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ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਚ 

ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਛੇ ਪਦੇ ਸਮੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਸ ਕੇ 

ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ, ਨਾਮ-ਜਾਪ ਆਦਿ ਉਪਾ ਵੀ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ, 

ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਛੰਤ 

ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਜਲ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂਘ ਦੋ 
ਉਪਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 
ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। 

ਤੁੰਮਾ : ਤਰਬੂਜ਼ ਵਰਗੀ ਜੰਗਲੀ ਬੇਲ (ਵਲ) ਨਾਲ ਲਗਣ 
ਵਾਲਾ ਇਕ ਫਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਤਰਬੂਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੇ ਬਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 

ਵਿਚ ਹਰੇ ਰੋਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕਣ ਤੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਹ ਹੋਰ 

ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।“ਜੈਤਸਰੀ 

ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਪੇਖੰਦੜੇਂ ਨੰ 

ਭਾਲ ਤੰਆਾ /ਦਸ਼ਮ ਸੋਹਣਾ / ਅਢੁ ਨ ਲਹੰਦੜੌ ਮਲੁ ਨਾਨਕਾ ਸੱਥ 

ਨ ਜੁਲਈਂ ਆਇਆ /(ਗੁ . ਰੰ .੭੦੮)। 

ਤੁਰਕ : ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ 

“ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ' ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਤੁਰਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਰਕੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ “ਤੁਰਕ' ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 
ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ ਯੋਰਪ ਵਲ ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਈਸਾ-ਪੂਰਵ ਦੇ 

1300 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ 

ਸੈਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ 

ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ ਅਕਾਸ਼-ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਅਗਨੀ-ਪੂਜਕ ਸਨ।ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਬੀਲਿਆਂ 

ਨੇ ਬੈਧ-ਮਤ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਬਣੇ।ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ 
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ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਠੌਰ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ 

ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰਸ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਜਿਧਰੋਂ ਤੁਰਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਉਧਰ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੇਜ਼ 

ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁਝ ਉਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਦ 'ਤੇ 

ਫਿਰ ਸੈਗਠਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ 

ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਂ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 

ਆਪੁਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ 'ਸੁਲਤਾਨ” 

ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਗ਼ਲਕ, ਖ਼ਿਲਜੀ ਆਦਿ 

ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ 
ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਰਵੈਯਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 

ਕਠੋਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸ 

ਚੁਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 

ਤੁਰਕ ਚੂੰਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ 

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਤੁਰਕ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਚੂਕਿ 
ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 

“ਤੁਰਕ” ਪਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- /ਹੈਦੂ ਤੁਰਕ ਕਹਾ ਤੇ ਆਏ 

/ਕਾਨਿ ਏਹ ਭਾਹ ਚਲਾਈ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੪੭੭)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ -- ਕੌਈ ਕਹੈ ਤੁਰਕ ਕੋਈ ਕਹੈ 

/ਹਿੰਦੂ / ਕਈ ਬਾਛੈ /ਭੇਸਤੁ ਕੋਈ ਸ਼ਗਗੰਦੂ /(ਗੁ ਰੀ੍. ੮੮੫)। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ 'ਤੁਰਕ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਕਰਦੇ ਹਨ -- /ੈਂਦੂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਡੁਰਕੂ' ਕਾਣਾ ਦੌਹਾਂ ਤੇ ਨਿਆਨ? 

ਆਆਣਾ/(ਗੁ.ਰ੍੍. ੮੭੫)। 

ਤੁਰੀਆ-ਗੁਣ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ 'ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ' (ਵੇਖੋ) 
ਦਾ ਹੀ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਡੰਗਣ 

ਮਇਆ ,ਆਹ /ਵਆਗੈ ਤਾਠੰਆ ਗੁਣੁ ਹੈ ਗੁਰਮ/ਖ ਲਹਨਆ/ 

(ਗੁ.ਰ੍੮੩੩)। ੬ 

ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ : ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 

ਵਿਚੋ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਨੂੰ “ਚਉਥਾ-ਪਦ” 
(ਵੇਖੋ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹਨ 

ਤੁਰੀਆ-ਗੁਣ , ਤੁਰੀਆਪਦ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੈਗੁਣਾ (ਰਜੋ , 



ਤੁਲਸੀ-ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ 

ਸਤੋ, ਤਮੋ) ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬ੍ਹਮੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 

ਕੇ ਨਾਮਰੂਪਾਤਮਕ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਲਾ-ਦਾਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਦਾ ਦਾ ਪਤੀਬ੍ਤ 

ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨ ਸਕੇ। 

ਵਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੈੱਤ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾਂ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਆਸ਼ਾ 
ਮਨਸਾ ਦੋਊ ਭੈਨਾਸ਼ਤ /ਤ੍ਹਗੁਣ ਆਸ /ਨੈਰਾਸ਼ ਭਈ/ 

ਤਡੁਨੀਆਵਸ਼ਥਾ ਗੁਰਨ/ਖ' ਪਾਈਆ ਸੰਤਾ ਸਭਾ ਕੰ ਓਟ ਲਹ / 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੩੫੬)। 

ਤੁਲਸੀ-ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੂਜਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਸੋਬਧਿਤ ਪੌਰਾਣਿਕ ਉਪਾਖਿਆਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ, 'ਜਲੰਧਰ-ਵਿਰਦਾ” 

ਆਖਿਆਨ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮਕ ਰੂਪ ਹੈ।'ਜਲੈਧਰ-ਵਿਰੰਦਾ ਅਖਿਆਨ 
ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ 'ਸੈਖਚੂੜ-ਤੁਲਸੀ' ਆਖਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

“ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਦਰ ਸਹਿਤ 

ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕੀਤੀ।ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆਵੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ 

ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨ ਪਛਾਣਿਆ 

ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰ ਨੇ 

ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਵਜ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਜ 

ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਦੇ 

__ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ। 

ਉਧਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਦਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ।।ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਗਨੀ 

ਨੂੰ ਸਮੁੱਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਲੈਧਰ ਦੈੱਤ ਪੈਦਾ 

ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਪਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਏ । ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 

ਸ਼ਖਚੂੜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ 

ਅਤੇ ਸ਼ੰਖਚੂੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰਿਦਾ ਨਾਲ ਸੋਯੋਗ ਕੀਤਾ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ੈਖਚੂੜ ਬਲਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਨੇਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਜਦੋਂ ਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਪਟ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਪ 
ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਣੂ 'ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਿਤ 

ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ 

ਪਰਿਣਾਮ-ਸਰੂਪ ਵਿੰਦਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੈਡਕੀ ਨਦੀ ਬਣ ਗਿਆ 

ਅਤੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਵਿਚ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 

ਪਵਿਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਮ-ਭਗਤ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਆਖਿਆਨ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਸ਼ਾਲਗ੍ਰਾਮ ਬਹ ਪੂਜ ਨਾਵ ਸਾਨਿੜਾ 
ਤਲਸਾ ਆਲ਼ਾ/ਰਮ ਨਾਲ ਜਾਪ ਬੌੜਾ ਬਾਂਧਹ ਦਾਂਇਆ ਕਰਨਾ 

ਦਾਇਆਲਾ/ (ਗੁ. ਰੀ੍.੧੧੭੧)। 

ਤੁਲਾ-ਦਾਨ : ਦਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 
ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਵਿਰੰਦਾ” ਦਾ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਕਾਇਮ 
ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀ' ਸਕੇਗਾ। 

ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 
ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਰਦ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 
ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਪਾਰਬਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 

ਦੈਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ 
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਵਿੰਦਾ ਦਾ ਸੱਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ 
ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਜਲੈਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

ਇਸੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 'ਸ਼ੈਖਚੂੜ' ਅਤੇ ਵਿੰਦਾ ਨੂੰ “ਤੁਲਸੀ” 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸ਼ੋਖਚੂੜ ਨਾਂ ਦੇ ਦੈੱਤ ਨੇ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵਰ 

ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਜਿੰਨੀ 

ਸਾਮਗਰੀ ਤੋਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਹਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਗਰੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹੀਰੇ-ਪੰਨੇ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਧਾਤਾਂ, ਸਿੱਕੇ, ਖਾਧ-ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ 

ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਸੈਤਾਨ 

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਸੈਤਾਨ ਹੋਣ ਉਤੇ ਤੁਲਾ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਣਾ 

ਵੀ ਸੁਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ 

ਅਤੇ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ) ਵੀ ਤੁਲਾ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦੇ 

ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾਨ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

- ਅਰਨੋਧ ਜਗਨੰ / ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨ /(ਗੁ. ਰੋ .੮੭੩)। 



ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਇਹ ਰਸਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ 

ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਤੁਲਾ-ਦਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ - “ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ 

ਜੋ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਆਇਆ, ਅਗੇ ਕੋਰ ਜੋ ਹੋਮ ਕਰਾਂਵਦਾ 

ਸੀ। ... ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਓਸ ਨਾ ਇਕ ਮੰਨੀ, ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਸ 

ਉਡਾਂਵਦਾ ਸੀ।” 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ): 
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁੱਖ 
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਵਿਤੀਆਂ ਅਧਿਕ ਉਘੜੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਕ ਹੈ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ : ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਅਥਵਾ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਪੰਚ 

ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 

ਦੀਆਂ ਹੱਦ-ਬੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ 

ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ 

ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ 

ਰਚਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ 

ਵਾਲਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ “ਅਗਿਆਨ” ਹੈ। 

ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਨ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨੋਕਤਾ ਦਾ 

ਭਰਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਅਥਵਾ 

ਮਿਥਿਆ-ਗਿਆਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਅਧਿਆਸ” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤੂ ਵਿਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਰੋਪ 

ਮਿਥਿਆ-ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੀ 'ਅਧਿਆਸ' ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਗੋਲਾ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਭੁਲ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ -ਅਮਲ਼ ਗਲੌਲਾ ਕੂੜ ਕਾ /ਦਤਾ ਦੇਵਣਹਾ/ਰੇ /ਮਤ? 
ਮਰਣੁ /ਵਿਸ਼ਨਿਆ ਖੂਨੀ ਕਨਤਾੰ /ਦਨ ਚਾਨੇ /(ਗੁ .ਰੌ੍. ੧੫)। 

ਮਨੁੱਖ ਆਤਮ-ਸਰੂਪੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੁਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਸਰੂਪੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡਿਗਦਾ 

ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਅੰਧਕਾਰ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ 

ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੈਚਾਲਿਤ 

ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਲਿਆ ਸੋਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ -- (1) ਆ/ਏਆ ਕਾਰਨ 

ਧਾਵਹਨ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾ ਅਜ਼ਾਨ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੪੨੭); (2) #ਨੇਗ਼ਦਨ 
ਮਨਾਇਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਨ ਡੌਲਤ' ਨਨੰਤ / (ਗੁ .ੀ੍.੧੪੨੭)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ 

ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ 

ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਸੈਬੈਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ 

ਦ੍ਰਿੜ-ਸੈਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ 

ਹੈ - ਸੰਗਿ ਸਿਖਿਆ ਸਗਲ? ਤਜ ਲ7ਓਂ ਡੋਖ' ਬੈਰਾਗ / ਕਹਾ 
ਨਾਨਕਾ ਸਨ ਨੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਨਰ ਨਾਥ ਭਾਗ /(ਗੁ. ਰੰ .੧੪੨੭)। 

ਮਾਇਆ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆਵੀ-ਜਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਤੜ੍ਹ 

ਵਿਚ ਤੱਤ੍ਰ-ਬੁੱਧੀ ਅਥਵਾ ਅਸਤਿ ਨੂੰ ਸਤਿ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ 

“ਮਾਇਆ” ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹ 
ਇਕ ਅਜਿਹੀ “ਠਗਮੁਰੀ' ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਦਹੋਸ਼ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਪਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਜਨਮ-ਫਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਵਿਭਚਾਰੀ 

ਹੈ।ਈਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ 

ਕਰ ਸਕਦਾ -- ਨਾਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਮਇਆ ਮਰੇ (ਗੁ.ਰੀ.੧੩੪੨)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ 

ਪਛਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ - ਮਗਨ ਗਹਿਓ ਆਇਆ ਮੈ ਨਿਸ਼ਾਂਦ/ਨੈ ਛੁਟੀ ਨ ਮਨ 

ਕਨ ਕਾਈ /(ਗੁ ਗੀੰ੍.੭੧੮)। 

ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਦੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ 

ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੱਧੀ 

ਤੋਂ ਵਧ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ 

ਕਿ 'ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ”, 'ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ” ਆਦਿ ਉਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਤਕੀਆ-ਕਲਾਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿਚ 

ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 



ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਚੱਕਵ੍ਯੂਹ ਦਾ ਭੇਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਵੈਰਾਗ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ 

ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ' ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖ-ਸੁਖ, ਸੈਕਲਪ- ਵਿਕਲਪ, ਰੁਚੀ- 
ਅਰੁਚੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ-ਦ੍ਰੈਸ਼, ਸਦਭਾਵਨਾ-ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 
ਵਿਚ ਮਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ 

ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸ-ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਅਨੰਤ ਹੈ।ਮਨ-ਇੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ 

ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਇਕ 
ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ 

“ਸਰੂਪ-ਮਨ-ਮਾਰਨ' ਅਤੇ “ਅਰੂਪ-ਮਨ-ਮਾਰਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ।ਪਹਿਲੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਹ-ਮੁਕਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

“ਸਰੂਪ-ਮਨ-ਮਾਰਨ” ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੁਲ ਹੈ। 

ਮਨ ਦੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੋਂ ਰੂਪ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ 

ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਵਾਸਨਾ-ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦੂਸਰਾ ਵਾਸਨਾ-ਯੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਾਸਨਾ-ਯੁਕਤ 

ਮਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 
ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾ-ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਵਲ 

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। 

ਹੈ।ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦ-ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਵ੍ਿਤ ਹੋਣ, ਮਾੜੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਰਤੱਵ 

ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮਨ 

ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ 

ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ । ਫਲਸਰੂਪ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਥਵਾ ਸਾਧਣਾ ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਅਥਵਾ ਮਾਰਨ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਗੇ ਅਨ ਰਾਮ ਨਉ ਕਰ 

ਪ੍ਰਤਿ /ਸ਼ੂਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਠੁ ਸ਼ਨਉਂ ਆਰ ਗਾਉ ਰਸ਼ਨਾ ਰਨੀਂਤਾ/ 
(ਗੁ.ਰੀ੍.੬੩੧)। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਉਪਰੈਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚੈਚਲਤਾ 

ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਤਿ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਾਵ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਇਆਵੀ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਿਚ ਦ੍ਰੈਤ-ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਦੜਿਧਾ /ਵ/ਚ ਬੰਰਾਗੁ ਨ 

ਹੋਵਾਂ ਜਥਾ ਲਗ ਦੂਜਾ ਰਾਈੰ /(ਗੁ .ਰੀ੍.੬੩੪)। 

ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਪਾ ਹਨ- ਇਕ ਸੈਸਾਰ 

ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਸਮਝਣਾ, ਦੂਜਾ ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿ 

ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀ' ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲ ਮੋੜਨਾ ਅਰਥਾਤ 
ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ , ਸਾਧਾਂ, ਭਗਤਾਂ 

ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਅਥਵਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਉਪਾ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਰਾਮਤਾ 
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੀਜੇ ਉਪਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਉਪਾ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਹ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਵੀ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। 

“ਵੈਰਾਗ” ਰਾਗ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤਾਰਥਕ ਜਾਂ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ “ਅਨੁਰਾਗ ਦਾ 

ਅਭਾਵ'। ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਥਵਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਰਾਮਤਾ 
ਅਤੋ ਇਸ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਧਾਰ ਅਥਵਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ- 

ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਨ ਆਤਮ-ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ 
ਕਰਮ-ਵਿਲੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸੈਨਿਆਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵ੍ਰ੍ਤੀ ਮਾਰਗੀ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਸਹਿਜ-ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਮਾਇਆ-ਯੁਕਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ 
ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ-ਬਿਰਤੀ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋ 

ਭਾਂਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ; ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ 
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬਨਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ , ਦਿਲੋਂ ਫੁਟਿਆ ਵੈਰਾਗ 

ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਇਸ 

ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਰਾਗ ਸੈਸਾਰਿਕ 
ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋ ਹਟ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, 



ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਉਹ ਤਾਂ ਫੁਲ ਵਿਚ ਸਮੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਦਰਪਣ ਵਿਚਲੀ ਪਰਛਾਈ 
ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ -- ਕਾਹੇ ਨੇ 

ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈਂ / ਸ਼ਰਝ /ਨੇਵਾਨੀ ਸ਼ਦਾ ਅਲੰਪਾ ਤੰਗੀ ਸੰਗ 

ਸਮਾਈ / ਪੁਹਪ ਅਧਿ ਜਿਉਂ ਬਾਲੁ ਬਸਤ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾ/ਹਿ ਜੰਸ਼ੇ 

ਛਾਈ / ਤੰਸ਼ੇ ਨੰ ਗੰਨੇ ਬਸ਼ੈ /ਨੈਰੰਤਰ ਘਟ ਗੀ ਖੌਜਹੁ ਭਾਈੰ/ 

(ਗੁ.ੋੰ.੬੮੪)। 

ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗ੍ਰਹਸਥ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਲਿਪਤ 

ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ 

ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ (ਆਸ਼ਾ 

ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਗੀਜੰ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 

(ਆਸ਼ਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ਗਲ ਤਿਆਗੀ ਜਗ ਤੇ ਰਹੈ /ਨਿਰਾਸ਼ਾ) ਵਿਚ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਨਮ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਜੋਏ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ 
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਗੁ੍ਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ 

ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ 

ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ, 

ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ-ਆਚਰਣ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧਰਮ-ਆਚਰਣ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੰਦਾ 

ਜਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ 

ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥਿਆ ਤੱਤ੍ਰ ਦਾ 
ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਥਵਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 

ਉਤੇ ਨਹੀ' ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 
ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, 

ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 

ਭਾਵੇ' ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਚੇਂ ਤੌਠੇ ਪੰਡ ਸ਼ਚੇ 
ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਇਹ ਜਗੁ ਸ਼ਚੋਂ ਕਾੰ ਹੈ ਕੌਠੜਾੰ ਸ਼ਚੋਂ ਦਾ /ਵਾਂਚਾ ਵਾਸ਼, 

ਸ਼ਾਚਾ ਧੰਲਹ ਤੁਮਾਰਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 

`ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਵੇਕ-ਬੁੱਧੀ 

ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ 
ਨਕਤੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਜਗਤ ਸਚਮੁੱਚ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਮਿਥਿਆ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣ 

ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼੍ਰੋਤ 

ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਦ੍ਰੈਤ ਦੋਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਰਲਗਡ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਦ੍ੈਤਵਾਦ ਦੇ ਸਹਿਜੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਸਤਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 
ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। 

ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ 

ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ 

ਨੂੰ 'ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੱਚ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਚ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਜਦੋ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਤਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ 
ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਤਿਅਤਾ ਹੈ। ਉੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਵਰ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਰਣ 

ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੁਗੀਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਰੂਪ 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਧਿਕ ਉਘੜੀ 

ਹੈ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਸਾਰ 

ਛਿਣ-ਭੈਗਰ ਹੈ, ਥੁੜ-ਚਿਰਾ ਹੈ। ਦੁਨਨਆਮਕਾਮੇ ਫਾਨਨ, ਸਭ 

ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਭ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ 

ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਓਂ ਜਲ 

ਉਪਾਨ ਫੋਨੁ ਝੁਦਬ਼ਦਾ ਤੰਸਾ /ਇਹ ਸ਼ੰਸ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਜੈਸ਼ਾ ਸਪਨਾ ਰੈਨਿ ਕਾ ਤੈਸ਼ਾ ਸ਼ੰਸ਼ਾਰਕਹਿ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਸੰਬਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਉਣਾ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਇਆ-ਯੁਕਤ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਮਾਇਆ-ਮੁਕਤ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਜੰਸ਼ੇ ਜਲ 

੭/ਹ ਕਮਲੁ ਨੋਰਾਲਨ ਮੁਰਗਾਈ ਨੰ ਸ਼ਾਣੇ /ਸ਼ਗੱਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ 

ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਤਗੀਐ ਨਾਨਕ ਨਮ ਵਖਾਣੇ / (ਗੁ.ਰੋ.੯੩੮)। ਸੁਰਤ 

ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦੀ। 

[੭॥। 
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ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ 

ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ 
ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਅਥਵਾ ਮਿਥਿਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ- 

ਜੁਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਰਅਨਾਮ/ਸਨ /ਧਆ 

ਮਾਨੋ ਸ਼ਗਰੋ/ਇਹ ਸੰਸ਼ਾਰਾ/ (ਗੁ.ਰੀ.੭੦੩)। 

ਦੂਜੀ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ 

ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, 

ਸੁਪਨਾ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਛਾਈ, ਪੇਖਨਾ, ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਬੁਦਬੁਦਾ 

ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਥਵਾ ਖ਼ਿਆਲੀ ਹਨ, 

ਦੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਛਿਣ-ਭੰਗਰ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤ, ਪੇਖਨਾ ਆਦਿ। ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਉਪਮਾਨ ਨਸ਼ਵਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਹੀ 

ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ , ਸੰਪੱਤੀ, ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ ਆਦਿ ਦੇ 
ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਦਾਰਾ ਆਤ ਪਤਾ 

ਰਥ ਸੰਪਤਿ ਧਨ ਘਰਨ ਸਭ ਅਹਾੀੰ/ ਅਵਰ ਸਗਲ ਨਮਥਿਆ ਏ' 

ਜਾਨਊਂ ਭਜਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸ਼ / (ਗੁ.ਗ੍੍ੰ.੬੩੧)। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਕੁਝ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ' ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 

ਨਿਕਟ ਸੰਬਧੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ “ਚਲਨ?” ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ। ਯੁਗ-ਯੁਗਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚਲਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 
ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ 

ਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ-ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੋ' ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ 

ਚਾਹੀਦਾ -- ਸਭਾ ਕੈਛੁ ਜੀਵਤ ਕੇ /ਝਵਹਾਰ/ ਆਤ /ਮਤਾ 

ਭਾਈ ਸਤਾ ਝੰਧਪ ਅਰ ਫੁ/ਨੇ /ਗ੍ਹਿਹਾ ਕਨੰ ਨਾਰੇ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੫੩੬)। 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ , ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਵੈਰਾਗ-ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਵਲ 
ਮਠੌਖ ਜਨਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨ-ਜੀਵ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੈਭ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਗਤਿ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਭਵ ਦਸੀ ਹੈ।ਮਨੁਂਖ ਜਨਮ 

ਇਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ 

ਦਾ ਉਪਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ - ਮਾਨਸ਼ ਦੋਹ ਬਹਾਰ 

ਨਹਿ ਪਾਵੈ ਕਛੂ ਉਪਾਇ ਮਕਾਂਤਾ ਕਾ ਕਰ ਨੇ /(ਗੁ.ਰ੍.੨੨੦)। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ੍ਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਜੂਨ ਦਾ 
ਇਤਨਾ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਪੂਰਕ 
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛਿਣ-ਛਿਣ ਘਟ ਰਹੀ 

ਜੀਵਨ-ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ 

ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ -- /ਝਿਰਧ ਭਇਓ ਆਜਹੂ ਨਹ ਸ਼ਮਝੈ ਕਉਨ 

ਕੁਮਾਤਾ ਓਰਝਾਨਾ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੯੦੨)। 

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਤਨ ਹੋ ਕੇ 
ਮਨੁਂੱਖ-ਜਨਮ ਦਾ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚੋ 

ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਰਾਗ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਥਵਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 

ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਦੁਖ-ਸੁਖ, ਮਾਨ-ਅਪਮਾਨ, 

ਹਰਖ-ਸੋਗ, ਉਸਤਤ-ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ-ਪ੍ਭਾਵ 

ਤੋਂ ਅਭਿਜ/ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਨ੍ਰ ਦੁਖ ਸ 

ਵਕ ਨਹੀ ਆਨੰ /ਸ਼ਕ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀੰ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਣਾੰ 

ਸਮਾਨ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੬੩੩)। 

ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ 

ਜੀਵਨ-ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨ 

ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਿਆਂ 

ਅਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹ 

ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਸੋਸਾਰਿਕ ਸੰਬੈਧ ਕੁਝ ਅਰਥ 
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ਨਹੀਂ' ਰਖਦੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤਰ ਰਾਹੀ' ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ 

ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਕੋਈ ਛਿਣਕ ਤਰੇਗ 

ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਯਾਤ੍ਹੀ ਬਣਨ ਲਈ 

ਲਿਆ ਹਲਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬ੍ਰਹਮੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਤਕ ਨਿਰੈਤਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਯੰਤ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ 

ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ ਦੀ ਸੈਪੰਨਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ 

ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸ ਉਤੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਥੇ 
ਸੀਸ ਨਸ਼ਵਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਸੱਚੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ 

ਸਿਖਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ -- ਧਰਮ ਹੌਤਾ ਸ਼ਾਕਾ ਜਨ 

ਕੀਆ /ਸਸ ਦੀਆ ਪਰ ਨਿਰ੍ਰ ਨ ਦੀਆ/ (ਬਚਿਤ੍-ਨਾਟਕ)। 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ : ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵ੍੍ਿਤੀ ਹੈ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੂਲ 

ਵਿਚ ਜੋ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਚੇਤਨ, ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ 

ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ-ਯੁਕਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਣ ਨੇੜਤਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਭਗਤੀ ਹੈ। 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨ ਢਿੱਲੇ 

ਪੈਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਕ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋ' ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਉਦੋ' ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਥਵਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 

ਰਹਿੰਦੀ। 

ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਣ ਮਗਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭਵ 

ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਂਦ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਣੋ' 
ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮਠੌੱਖ ਆਪਣੇ 

ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ 

ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਸਮਦਰਸ਼ੀਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਤੇਗ 

ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧਕ ਦੁਖ ਅਤੇ ਸੁਖ, ਸਨੇਹ 

ਅਤੇ ਭੈ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸਤਤ, ਹਰਖ 

ਅਤੇ ਸੋਗ, ਆਸਾ ਅਤੇ ਮਨਸਾ ਦੇ ਹੱਦ-ਬੈਨ੍ਹੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਮ, ਕੋਧ ਆਦਿ ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਪ੍ਭਾਵ ਨਹੀਂ 

ਧਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬ੍ਹਮੀ ਅਥਵਾ ਅਦ੍ਰੈਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿਚ ਜਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ 

ਉਪਮਾਨ ਰਾਹੀ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ 
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ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪਾਤਰਾਂ 

ਦੀਆਂ ਹੱਡ-ਬੀਤੀਆਂ ਦਸ ਕੇਂ ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ-ਵੱਛਲ ਅਤੇ ਭਗਤ-ਰੱਛਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲ 

ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਛਿਣ-ਮਾਤਰ 

ਵਿਚ ਬਹੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਉਲੇਖ-ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਅਪਾਰ ਖਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਬੈਧ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਪਦੀ ਦੇ ਚੀਰ-ਹਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ 

ਕੀਤਾ ਉਲੇਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਥਵਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ 

ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧਣਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਜੇ 
ਸਾਧਕ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਗਤੀ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ; ਇਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। 

ਕਰੁਣਾਮਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਅਕਾਰਣ ਅਥਵਾ 

ਅਹੇਤੁਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਗਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ 

ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਸਤਿਕ 

ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਉਚੇਚਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਮੀ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਆਰੋਭ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ 

ਜਿਸ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੁਪ-ਚਿਤਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ” ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜ-ਖੰਡਾਂ.ਵਿਚੋਂ 

ਕਰਮ-ਖੰਡ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੈ; ਇਸ ਤੋ 

ਬਿਨਾਂ ਸਚਖੰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋਚਾ ਸਾਧਕ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ'। ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਤਪਸਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ 

ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਨਾਲ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਵਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਲ-ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ , ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 

ਦਇਆ ਹੀ ਮਹਾ-ਮਿਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ -- 

ਜਾ ਕਉ ਹੋਤ ਦਇਆਲ /ਕੈਰਪਾ /ਨਹੇ ਸੋ ਗੋਂਬੈਦ ਗੁਨ ਗਾਵੈ / 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੮੬)। 
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ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ।ਕ੍ਰਿਪਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਗੁੱਝਾ ਰਹੱਸਪੂਰਣ, 
ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਚੰਭਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 
ਅਸਮਰਥਾ ਦਸੀ ਹੈ -- ਹਠ ਕੰ ਗਾੰਤ ਨਹਿ ਕੇਂਊਂ ਲਾਨੰ/ਇਹ 

ਅਚੰਭਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ' ਨਿਰਮਲ ਚਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਚਾਹਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਂਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ 

“ਕ੍ਿਪਾ-ਨਿਧਿ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ` ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਏ ਕੁਝ ਭਗਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਉਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ 

ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਵੇਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਜਦੋ 

ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - /ਨਹ ਪ੍ਰਾਨ 

ਹਉਮੈ ਤਜਾੀੰ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ / ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹ ਮਕਾਤਾ 

ਨ੍ਰ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਾਚੀ ਮਾਨੁ /(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੧੪੨੭) ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ 

ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ 

ਪਾਸੇ ਆਤਮ-ਦੋਸ਼-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬੋਚਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਹੀ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਹੈ।ਇਸ 

ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ' ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ -- ਗਹੇ ਲੂ ਰੱਖ 

ਲੰਹ ਪਤਿ ਮੌਲੀ / ਜਮ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਭਇਓ ਉਠ ਅੰਤਾ/ਨ ਸ਼ਗਨ 

ਗਾਹ /ਕ੍੍ਪਾ ਨ ਤੇਗ /ਮਹਾ ਪਤਿਤਾਮਗਧ ਲੌਗ ਫੁਨ ਕਰਤਾ 

ਪਾਪ ਅਬ ਹਾਰਾ / ...(ਗੁ.ਰੀ੍ .੭੦੩)। 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ 'ਸਰਣਾਗਤਿ” ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ 
ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਉਪਮਾਨ-ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟ 

ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛਤਾ ਦਾ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਕੇ 
ਅਭੈ-ਪਦ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਹਾਰੇ ਪਰਿਓ 
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ਸ਼ਰਨਾਗ/ਤਿ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਪ੍ਰਭਾ ਦੀਜੰ / (ਗ.ਰੌ੍.੭੦੩)। ਸੱਚ ਤਾਂ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਕ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕਹਾ ਨਾਨਕਾ 

ਮੈ।ਇਹੰ ਭਰੋਸ਼ੇ ਗਹੀ ਆਨੇ ਸ਼ਰਨਾਈ/ (ਗੁ ਰੀ੍.੧੦੦੮)। ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਗਨ ਭਾਵੈ ਸੌ ਹੋਇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ-ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ ਦੇ 

ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ/ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਤਿ 

ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ 

ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਰਾਹੀ' ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਕੋਈ ਸਰਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ, ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ 

ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ 
ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਔਗੁਣ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨਾਲ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਵਿਚ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਜਿਵੇ' ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਮਨੂਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਸੇ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ -- ਕ/ਨੇ 

ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ /ਸੈਮਰ ਮਾਧੋਂ ਗਹਿ ਪਤਿਤ ਪਨਤਾ /ਗੁ.ਰੀ.੩੧)। 

ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਅਥਵਾ ਕੁਮਤਿ ਨਸ਼ਟ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਜਝ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ਾਧ ਕਾਂ ਆਇਓ ਦੁਰਮਾਤਿ 

ਸਗਲ /ਬਨਹਨੀੰ /(ਗੁ.ਰੀ.੬੩੩)। 

ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਵਿਚਲੇ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ 

ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਸੈਗਤ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 
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ਖੇਲ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਓਸਤਾਂਤ /ਨੰਦਾ ਦੋਊ 
ਤਿਆਗੀ ਖੋਜ ਪਦੁ /ਨੇਰਥਾਨਾ/ ਲਨ ਨਾਨਕ /ਇਹ ਸੋਲ਼ ਕਠਨੁ 

ਰੈ ਕਿਨਹੁ ਗੁਰਨਾਮ ਜਾਨਾ/(ਗੁ .ਗੰ.੨੧੯)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ 

ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ।“ਕੀਰਤਨ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਾਧਕਾਂ 

ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ।ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗ ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਭਗਤੀ 
ਵਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ - ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਇਓ ਨਹਾ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕਾਨ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੪੨੬)। ਦੁਰਲਭ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੀਰਤਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 

ਸ਼੍ਵਣ-ਭਗਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਨਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਭੂ ਦੇ 

ਜਸ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨਾ 'ਸ਼ਵਣ-ਭਗਤੀ” ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਕਾਰਾਂ` ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਜਪੁਜੀ" ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ 
(8-11) ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 

ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ 
ਹਰਿ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣ-ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਵਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ 

ਅਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਏ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀ 
ਉਘੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮ 

ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।“ਨਾਮ' ਤੋ ਭਾਵ ਉਹ ਸੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 

ਕਿਸੇ ਵਸਤੁ , ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 

ਇਹ ਪਰਿਚਯ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਸੁਭਾ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 
`ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਪਰਮਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋਂ 

ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ -- ਕਲ ਮੈ ਏਕ ਨਾਮ /ਕਰਪਾ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆੜਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਨਿਹ ਜਗੰਹ ਜਧੈ ਗਤ ਪਾਵੰ / (ਗੁਰੀ.੬੩੨)। ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ , ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਦੁਖ-ਹਰਤਾ, ਸੈਕਟ-ਮੋਚਨ, ਭਵਜਲ ਤੋ' ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ 'ਸਿਮਰਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਬਾਣ-ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਠੇ ਮਨ ਓਟ ਲਹ ਹਨਾਆ /ਜਾ ਕੇ ਨੈਮਗਨਿ 

ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸ ਪਾਵ/ਹ ਪਦ /ਨੈਰਬਾਨਾ/ (ਗੁ.ਰ.੯੦੧)। 

ਨਿਰਬਾਣ-ਪਦ ਆਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਤਮ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਮਰਣ-ਉਪਰੈਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਪਦਾਰਥ 
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਅਥਵਾ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ 

ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਜੀਵਨ-ਦੌਰਾਨ ਇੰਦੀ-ਅਤੀਤ 

ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋ' ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਰਸਤਾ ਦਾ ਸੈਚਾਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਦ-ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। . 
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ “ਨਿਰਬਾਣ' ਨੂੰ 

“ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਨਿਰਭੈ-ਪਦ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਜਮ ਜਾਂ ਕਾਲ ਤੋ' ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਮ ਦਾ 
ਡਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ 

ਹੀ ਨਹੀਂ' ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਭੈਪਦ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਾਤ 
ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਲਈ 'ਅਭੈਦਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਅਭੈ-ਪਦ” 

ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੈ ਦੇ 
ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ 

ਜਾਂਦੀ। 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ 

ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਗਿਆਨੀ” ਪਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਭੈਪਦ-ਧਾਰੀ ਸਾਧਕ ਹੈ। 

ਮਨੋਵਿ੍ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀ ਜੋ 

ਪਰਮ-ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਖ ਕੇ ਸਾਧਕ ਸੈਸਾਰਿਕ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਕਠੌਰ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਦੁਖ ਅਥਵਾ ਜਬਰ ਉਸ ਨੂੰ 



ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਉਤੋ' ਥਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ -- ਆੰਸ਼ ਵੰਆ ਪਰ 
ਸੀਨਾ ਉਚਗੀ/ (ਬਚਿਤ੍-ਨਾਟਕ)। 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) : 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਧਾਰਣ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਬਾਣੀਕਾਰ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮੀਕਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹ 

ਵਗੜੂ-ਲੋਕ ਤੋਂ ਧਰਮ-ਲੋਕ ਵਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 

ਕਵੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਸਤੂ-ਜਗਤ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ-ਜਗਤ ਤਕ ਹੈ। 

ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਥਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਿਰਜਨ-ਕਰਮ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਨੀਝ ਸੈਸਾਰ 

ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੇਰੇ ਪਰ੍ਹੇ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ 
ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦ੍ਿਸ਼-ਜਗਤ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦਾ 

ਅਦ੍ਰਿਸ਼-ਜਗਤ ਨਾਲ।ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਆਤਮ-ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਰਸ। ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ 

ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਮਾਨ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ, ਬਿੰਬ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਅਲੰਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ। 

ਇਸ ਲਈ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ 

ਸਮਾਨ-ਧਰਮੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਰੁਪਾਕਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਦ (ਸ਼ਬਦ) ਅਤੇ 

ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋ ਜੰਮਿਆ “ਪਦ” ਇਕ 

ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀਰਘ ਪਰੰਪਰਾ 

ਹੈ। ਇਹ “ਗੀਤ” ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਿੰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਵਿਚ 

ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਰੋਖ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਦ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪ੍ਭੰਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ 

ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧਾ-ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇ 

ਤੋਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਸੈਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਗੁਣ ਉਪਾਸਕ ਭਗਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਦਾਸ, 
ਮੀਰਾਬਾਈ ਆਦਿ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਦ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਕਾਂ 

ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੇਯਤਾ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਗੇਯਤਾ ਕਾਵਿ ਅਗੇ ਝੁਕੀ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਸੋਬੈਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਚੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ 

ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ _ਚਉਪਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 

ਸੋਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 38 ਸ਼ਬਦ ਦੁਪਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ 21 ਤ੍ਰਿਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਅਤੇ 

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ । ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਦੋ ਅਥਵਾ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਰਹਾਉ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ 

ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 
ਨਿੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਕਾਰ ਸਗੁਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 
ਬਿਸ਼ਨ-ਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ 28 ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 16, 12 ਉਤੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋ' ਕਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 
ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਜ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ 
ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀ' ਮਿਲੀ। 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਲਈ 15 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਵਧਤਾ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ' ਮਾਰੂ 

ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਮਾਰੂ ਵੀਰ-ਰਸੀ ਰਾਗ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 
ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਅਗੇ 

ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

- ਹਠ ਕੋ ਨਾਲ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਖਦਾਈ? / ਜਾ ਕਉਂ ਸਿਆਹ ਆਜਾਗਲ਼ 

ਉਂਧ/ਓਓਂ ਗਨਕਾ ਹੂ ਗ/ੰਤਾ ਪਾਈ / ਪੰਚਾਲਾ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ 

ਮਹਿ ਰਮ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿ ਆਈਂ ਤਾ ਕੌ ਦੁਖ ਹ/ਰਓ ਕਰਣਾਨੀ 

ਅਧਨਾੰ ਪੈਜ ਝਢਾਈ//ਲੈਹ ਨਰ ਜਸ਼ /ਕੈਰਪਾ /ਨੋ/ਹ ਗਇਓ 

ਤਾ ਕਉਂ ਭਇਓ ਸਹਾਈ / ਕਹ ਨਾਨਕ ਮੈ ਇਹੀ ਭਠੋਸ਼ੈ ਗਹੀ 

ਆਨ ਸ਼ਰਨਾਈਂ/(ਗੁ.ਰੀ.੧੦੦੮)। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ 

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ 

ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਗ-ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਨਿਜ” ਦੀ 
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ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 'ਪਰ” ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਜਾ 

ਬਿਰਾਜੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 57 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ 

ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਕ ਤਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਤ੍ਰਿਕ-ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ' ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਦੂਜੇ 53 ਵੇ' ਸਲੋਕ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ “ਦੋਹਰਾ” ਛੰਦ-ਸਿਰਲੇਖ 
ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਟੁਪ 

ਜਾਤਿ ਦਾ ਇਕ ਛੰਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਤ-ਕਾਵਿ 

ਅਥਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ 

ਅਨੁਸ਼ਟੁਪ ਜਾਤਿ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ 

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ, ਨਾਥਾਂ ਦੀਆਂ 
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ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਅਪਕ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਦੋਹਾ-ਪੱਧਤੀ ਦੇ 

ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ' ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੇਯ (ਗਾਣ ਯੋਗ) ਹਨ ਅਤੇ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵ ਨੂੰ 

ਜਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਬਿੰਬ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ-ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਥਵਾ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ 

ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਸਰਲ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ 

ਸੈਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ 

ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾ, 

ਦੋਹੀ ਆਦਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰਚੇ ਦੋਹਰਿਆਂ 

ਨੂੰ 'ਸਾਖੀ” ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ 'ਸਲੋਕ' ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ।'ਦੋਹਰਾ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ 

ਸਲੋਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸੈਤ ਕਬੀਰ, ਬਾਬਾ 

ਫ਼ਰੀਦ) ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 

ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 

ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵ ਦੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ-ਪ੍ਕ੍ਿਆ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ 

ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਲੋਕ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਇਕ ਤੋਂ 26 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ 

ਪਾਦ ਵਿਚ 13,13 ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਦ ਵਿਚ 11,11 

ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ 

ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 

ਜਿਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ 
ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਥੁੜ-ਚਿਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਲਕ 
ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਬਾਦਰ ਦੀ ਛਾਈ, ਬਾਰੂ ਦੀ ਭੀਤਿ, 

ਸੁਪਨਾ, ਪੇਖਨਾ, ਬੁਦਬੁਦਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ 

ਛਿਣ-ਭੰਗਰਤਾ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੰਬ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਖੇਤਰ ਨਾਲ 

ਸੈਬਧਿਤ ਹਨ। 

ਸੈਸਾਰ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋ 

ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ 
ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਦਿ-ਮਾਇਆ” ਕਹਿ 

ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ੍ਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਚੂੰਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇ 

ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ) ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੀ 

ਇਕ ਦੋ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਵਧ-ਘਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਂ, 54ਵੇਂ ਸਲੋਕ 

ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਦ ਵਿਚ 13 ਦੀ ਥਾਂ 17 ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਹਨ (ਨਾਨਕ 

ਬਾਦ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ 

ਬਦਲ ਲੈੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੋਗ ਨਾਲ ਉਘੜੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ 

ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈ')। “ਨਾਨਕ” ਕਵੀ-ਛਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਮਾੜ੍ਾ-ਗਿਣਤੀ 13 ਬੈਠਦੀ ਹੈ।(ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ “ਫ਼ਰੀਦ” ਸ਼ਬਦ ਮਾਤ੍ਰਾ-ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਦੋਹਰੇ ਦੀ 

ਥਾਂ ਸੋਰਠੇ ਦੇ ਲੱਛਣ (11, 13 ਉਤੋਂ ਬਿਸ੍ਰਾਮ) ਅਨੁਰੂਪ ਹੈਂ - 

ਨਰ ਚਾਹੜਾ ਕਛੁ ਆਓਂਰ ਆਉਂਠੋ ਕਾ ਆਉਰੈ ਭਈ / /ਚਤਵਤਾ 

ਗਹਿਓ ਠਗਾਉਰ ਨਾਨਕਾ ਫਾਨੀ ਗਲੇ ਪਠੀ/(ਗੁ .ਰ੍੍.੧੪੨੮)। 

ਫਸਣ-ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ - ਮਨ ਮਇਆ ਮੈ ਫੱਧਿ ਗੰਹਓ 

/ਝਸ/ਰਓ ਗੀਬੰਂਦਾ ਨਾਮ /(ਗੁ .ਰੌ੍.੧੪੨੭)। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ 
ਦੇ ਫੌਧੇ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋ' ਉਸ ਉਤੇ ਬਣੇ 

ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿੰਬ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ - ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਗਮ ਗਹਿਓਂ ਨੈਕਸਤਾ ਨਾ/ਹੇਨ ਅੰਤ /ਨਾਨਕਾਮੂਗ/ਤਾ 
/ਚੜ੍ ਜਿਓ ਛਾ/ਡਾਤਾ ਨਾ/ਹਨ ਭੀਤਾ /(ਗੁ ਗੌ੍.੧੪੨੮)। 
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ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ 
ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਲ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਸੁਰੀਧ ਅਤੇ ਆਰਸੀ 
ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਪਰਛਾਈ ਦੇ ਬਿੰਬ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 

ਕਰਾਇਆ ਹੈ -- ਪੁਹਪ ਆਹ /ਜਿਓਂ ਝ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਤੁ ਹੈ ਮਕਰ ਮੰਨਾ 

ਜੰਸੇ ਛਾਈੰ/ ਤੀਸ਼ੇ ਹੀ ਗਰ ਬਸੌ ਨੈਰੰਤ/ਨੇ ਘਟ ਗੰ ਥੌਜਹੁ ਭਾਈ / 

(ਗੁ.ਰ੍੍ੰ.੬੮੪)। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਆਰ ਨ ਛਡਣ ਲਈ 

'ਸੁਆਨ' ਦਾ ਬਿੰਬ, ਭਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਬਿੰਬ ਗੰਜ ਜਿਉਂ ਹੌਹ ਸਹਾਇ, 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ ਦੇ ਵੈਧੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਦੀ 

ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੈਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤਿਕ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਬਿੰਬ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਬਿੰਬਾਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਗਿਆਨ ਅਨੁਰੂਪ ਸਮਝਾਉਣ 
ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੋਰ 
ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ 

ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਕ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਯੁਗ ਦਾ ਕਵੀ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਝ ਹ9 ਹੰਸ਼ ਤਜਾੀੰ 
/ਇਹ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤਾ-ਪ੍ਰੰਤਾ ਕਾਰ ਭਾਗ-- ਇਥੇ “ਹੈਸ' ਆਤਮਾ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 
ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਲਈ 
ਬਿਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਟ, ਸੈਸਾਰ ਲਈ ਭਉ-ਨਿਧ ਆਦਿ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, 

ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ 

ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ -- ਉਸ਼ਤਾਂਤ /ਨੰੰਦਿਆ 

ਨਾਹ ਜਿਹਿ ਕੰਚਨ ਲੌਹ ਸ਼ਮਨਨੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲ ਛਟਕਿਓ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਝੰਧਨ ਪਰੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਿਚ 'ਬਲ' ਆਤਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 'ਬਧਨ” 

ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਕੜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਲਈ “ਦਾਤਾ” ਅਤੇ ਜਗਤ 'ਭਿਖਾਰੀ” ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ 

ਜਿਥੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 

ਦੀ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ 

ਸੰਬੈਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਕਵੀ ਇਸਦੇ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਤਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਪ੍ਤੀਕ-ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਜੀਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਏ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨਾਨਕਾ 

/ਨੈਹਫਲ ਜਾਤਾ ਤਿਹ /ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ /ਇਸ਼ਨਾਨ” ਕਹਿ ਨਾਨਕਾ 
/ਬ੍ਰ ਨ ਰਹੇ /ਜਿਓਂ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤਿ ਆਦਿ, ਨਿਸਫਲ ਕਰਮ 

ਲਈ 'ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ' ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ 'ਬਾਲੂ 

ਕੀ ਭੀਤ” ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ' ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਤੀਕਾਤਮਕ 

ਬਿੰਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਮਾਨ ਦੀ 

ਰੂੜ੍ਹਤਾ 'ਪ੍ਰਤੀਕ' ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਸਭ 

ਤੋ' ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜੀਵਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਹੈ 

ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕਵੀਆਂ/ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 
ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਗੁਲਦਸਤੇ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨ 

ਹੀ ਵਿਹਲ। ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਹਜ 

ਸੁਭਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ' ਜੋ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ 
ਅਲੈਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਗਹਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਹੈ।ਉਪਮਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਉਦਾਹਰਣ 

ਆਦਿ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ-ਮੁਲਕ ਅਲੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੇ 

ਟੂਕਾਂ ਪਿਛੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ 

ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਥਾਲੈਕਾਰ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਲਈ (ਮ੍ਰਿਗਾ /ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਓ ਜਗ ਰਚਨਾ ਯਹ' 



ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ( ਜੌਸੇਂ ਪਾਹਨ ਜਲ ਅਹਿ ਰਖਿ 

ਡੋਦੈ ਨਾਹ /ਤ/ਹ ਪਾਨ ਅਤਦਗੁਣ ਅਲੈਕਾਰ; ਚੰਚਲ ਮਨ 
ਉਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਲਈ (ਸਾਗੋਂ /ਇਹ ਮਨੁ ਗਹਿਓਂ ਨ 

ਜਾਈਂ/ ਚੰਚਲ /ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗਿ ਬਸ਼੍ਤਾ ਹੈ ਯਾ ਤਾਂ /ਥ੍ਰ ਨ ਰਹਾਈੀ 
ਅਨੁਗੁਣ ਅਲੈਕਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੌਕੋਕਤੀ ਅਲੈਕਾਰ ਦੇ 

ਵੀ ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ 

ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 

ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਭਾਵਾਭਿ-ਵਿਅਕਤੀ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਯੁਕਤ ਅਥਵਾ 

ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਮੁਕਤ ਕਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਭਾਈ 

ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਭਾਵ-ਵਿਭੂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਾਬੋਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਜ-ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੁਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਪਨ 
ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ 

ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 

ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਵਿਗਤ ਚਤਮਕਾਰ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ 

ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ 

ਨਿਰਛਲ ਅਨੁਭੂਤੀ ਜਦੋ' ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਵਿ-ਗੁਣ 

ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਿਤਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਨੁਹਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋ' ਹਿੰਦਵੀ ਅਥਵਾ ਪੁਰਾਣੀ 

ਹਿੰਦੀ ਵਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 
ਸਿੱਖ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਿਉਂ- 

ਤਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਲਾਵਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 

ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਠ ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਚਲੈਤ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਔਖਾਪਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਤਮਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ 

ਬਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਤਰ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਦਲੀ ਵੀ 

ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ 
ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਗਤੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਢਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਇਹ ਜਨ-ਸੈਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ 

ਸੈਪਰਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। 
ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਤਰੋਤਰ ਗੁਰੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਬਾਹਰ ਕਢ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਫ਼ਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 
ਇਸ ਦੀ ਵਰਣ-ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ 
ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਸ 

ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ-ਉਪਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 

ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 

ਚਮਤਕਾਰ-ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਅਲੈਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਲੈਕਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ (“ਯਹ 
ਗੁਰ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ') ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਟਿਲ ਜਾਂ ਗੁੱਝੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਥ-ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਅਜਨਬੀਕਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਲੀਕਰਣ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੌ` ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰਨਾ। 

ਆਪ ਨੇ ਭਉਜਲ, ਹੈਸ, ਪੰਚ-ਚੋਰ, ਨਿਰੋਜਨ, ਮਾਇਆ, 

ਨਿਰਬਾਣ ਆਦਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ 

ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣ-ਆਖਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਪਮਾਨਾਂ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ-ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 
ਔਖਿਆਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਹੀ 
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ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੱਤਰ ਦੇ 

ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ 

ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾ ਵਾਲੋਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ` ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਸੁਖ-ਦੁਖ, ਉਸਤਤਿ-ਨਿੰਦਾ, 

ਸੁਰਗ-ਨਰਕ , ਕੌਚਨ-ਲੋਹ, ਹਰਖ-ਸੋਗ, ਬੈਰੀ-ਮੀਤ ਆਦਿ, 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ (ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਮਕਰੈ 

ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਮਾਨ-ਭਾਵੀ ਹੈ -- ਓਸ਼ਤਾਤਾ /ਨੈਂਦਾ 

ਦੋਊਂ ਤਿਆਗੀ /ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਆਰੋਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ-ਵਿਧਾਨ ਆਪ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ 

ਹੈ, ਜਿਵੇ' - ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਊਂ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਆਨਤਾ ਆਨ/ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੋ ਮਨਾ ਗਿਆਨ ਤਗੰਹਿ /ਝੇਖਾ/ਨ / 

(ਗੁ.ਰ੍੍ੰ.੧੪੨੭)। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ 

ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਬੋਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਬੋਧਨ 

ਆਤਮ-ਮੁਖ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

“ਨਿਜ' ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨ ਰਹਿ ਕੇ 'ਪਰ” ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 

ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਮਨ” ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁਂਖ-ਵਾਚਕ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰ, 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 

ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧੋ , ਮੀਤ, ਭਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ 
ਪੀਤਮ, ਚਤੁਰੁ, ਸੁਜਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਈਆਂ 

ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਅਜਾਨੁ, ਗਵਾਰ ਆਦਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸੰਬੋਧਨ ਹਨ। 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤ ਦਲੀਲ ਦੀ 

ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 
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ਤਜਾੰਂ ਸਭਾ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ਼ / ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ 

ਘਟੇ ਬ੍ਰਹਮ /ਨਿਵਾਲ਼ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੪੨੭)1 
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ 

ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ 

ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। 
ਆਪ ਨੇ ਬ੍ਰਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਜਨਬੀਪੁਣਾ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਯੁਕਤੀ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 
ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ-ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ 

ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ਿਤਾਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਰਚਨਾ) : ਆਪ ਨੇ ਸਮੇ' ਸਮੇ' 
ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ 

59 ਸ਼ਬਦਾਂ (ਚਉਪਦਿਆਂ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 57 ਸਲੋਕ 

ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਸੈਕਲਿਤ 
ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਚੇ ਨੌ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 
ਸੱਤ ਦੁਪਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਸਵਰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ 

ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪ੍ਰਤਿ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਵਾਲਾ ਹੈ।ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ 

ਹੈ -- ਲੋ ਦੀਲੇ ਸੋ ਸ਼ਗਲ /#ਨਾਸ਼ੈ ਜਿਓਂ ਝਾਦਰ ਕਾ ਛਾਹ?/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੨੩੧)। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਰ/ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਸੋਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਾਨਸ-ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ 

ਕਰਨੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਰੀਧਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ 

ਸ਼ਬਦ ਦੁਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨੌੱਖ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਖ 

ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੈਬਧ ਬਿਲਕੁਲ 

ਮਿਥਿਆ ਹਨ - ਜਗਤ ਮੈ ਡੂਠਾੰ ਦੋਧੀ ਪ੍ਰਮਿੰਤ / ਅਪਨੇ ਨੀਂ ਸ਼ਖ 

/ਸਉਂ ਸਭਾ ਲਾਗੇ /ਕਿਆ ਦਾਰਾ /ਕਾਆ ਅੰਤ /(ਗੁ ਰੀ .੫੩੬)। 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਤ੍ਪਦੇ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਅਨੌਕ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਪਿਛੇ ਇਕੋਂ 

ਸਮਸਿਆ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ 
ਫਲ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 

ਦੀ ਫਲ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - #ਹ ਮਇਆ ਮਮਤਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ 12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਦੁਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਤ੍ਰਪਦੇ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਭੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੁੱਛਤਾ 



ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਰਚਨਾ) 

ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪੀਆਂ 

ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ' ਹੈ -- ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ /#ਠ ਗੰਰਿ 

ਜਾ ਕੋਊਂ ਕਾਮ ਨ ਆਇਓ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੬੩੪)। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਪ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਪਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪ 

ਨੇ ਬਨ ਵਿਚ ਖੋਜਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਭਣ ਦੀ 
ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਕਾਹੇ ਨੇ ਸਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈਂ /ਸ਼ਰਝ /ਨਿਵਨੀ 

ਸਦਾ ਅਲੰਪਾ ਡੌਗੀ ਸੰਗਿ ਸਾਈ /(ਗੁ ਗ੍੍.੮੪)। ਜੈਤਸਰੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੋ ਦੁਪਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ 

ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਨਾਨਕ 

ਹਰ ਪਨਓ ਸਰਨਾਗਾਂਤ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨੈਜੈ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੭੦੩)। 

ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਦੁਪਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਧਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰ 
ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। 

ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ “ਅਸ਼ਟਪਦੀ? ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦੁਪਦੇ/ 

ਤ੍ਰਿਪਦੇ ਦੇ ਰੂਪਾਕਾਰ ਵਰਗੇ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨ ਜੀਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੈਬੈਧ 

ਝੂਠੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਸੈਗੀ ਕੇਵਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਹੈ - ਗੰਨੇ ਜ਼ ਰੇ 

ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੇ ਜੌ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੋਠੋ/ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇ ਦੋ ਦੁਪਦੇ ਅਤੇ ਇਕ 
ਤ੍ਰਪਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਪਾਇਆ ਹੈ -- ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਭਗਤਾ ਰਛਕਾ ਹ/ਰ/ਨੈਕਾਟੇ ਤਾਹਿ 
ਤੁਮ ਮਨੋਂ / (ਗੁ.ਰ੍ੰ.੮੩੦)। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਿਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਕਿ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 

ਪ੍ਰਤਿ ਅਰੁਚੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੌੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸਫਲ ਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਤਬ ਹੂਆ ਜਉ ਪਭ ਜਸ 

ਮਹ ਪਾਹਗਿਓਂ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੦੦੮)। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ 
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ਤ੍ਰਿਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 
ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦਸ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ -- ਸ਼ਾਧੋਂ ਇਹ ਤਨੁ 

ਨ/ਕਆ ਜਾਨਉ / ਯਾ ਭੀਤਰ ਜੋਂ ਰਾਮ ਬਸਤੁ ਹੈ ਸਾਚੇ ਤਾਹਿ 
ਪਛਾਨ /(ਗੁਰੀ੍.੧੧੮੬)। 

ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦੁਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ 
ਜਾਂ ਸੈਬੈਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ 

ਚਿੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਕਹਾ 

ਮਨ /ਝ/ਖਿਆ /ਸਓ ਲਪਟਾਈ / ਯਾ ਜਗ ਆਹ ਕੋਊਂ ਰਹਨੁ ਨ 
ਪਾਵੈ /ਏਕਾ ਆਵਾ/ਹ ਇਕਾ ਜਾਗੀ/(ਗੁ.ਰੋ੍.੧੨੩੧)। ਜੈਜਾਵੰਤੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੁਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ 

ਮਾਇਆਵੀ ਰਸ-ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ 

ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ -- ਰਾਮ ਮਰ ਰਾਮ 

ਮਰ /ਇਹੈ ਤੇਰੈ ਕਾਮੰਜ ਹੈ/ਮਗਇਆ ਕੌਂ ਸੰਗੁ /ਤਿਆਗੰਗ ਪ੍ਰਭ 

ਜੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨੈ ਲਾਗ ਜਗਤਾ ਸ਼ਖ ਮਾਨੁ ਕਿਆ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਲ 
ਹੈ/ (ਗੁ.ਰ੍ੰ.੧੩੫੨)। 

ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ/ਚਉਪਦਿਆਂ ਤੋ” 

ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 57 ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਪੂਨਰ-ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇਂ ਅਥਵਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ “ਸਲੋਕ 

ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ” ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ 

ਸਲੋਕ ਕਦ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 

ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 

ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ (ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ) ਨੂੰ 
ਆਨੰਦਪੁਰ ਲਿਖ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਧੁਨਿਕ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਰਾਂ ਉਤੇ 

ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਲੋਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕ” ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ 
ਵਿਚ ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਕਰਵਾ 

ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਕ (ਅੰਕ 54) 
ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ -- ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭਾ ਨੈਛ' 

ਹੋਤਾ ਪਾ/ਇ/ ਨਾਨਕ ਸਭਾ ਕਛੁ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈ ਤਮ 2 ਹੌਤ 
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ਸ਼ਮ਼ਰਹਿ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੪੨੯) ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲੋਕ, ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਦੋਹਰੇ (ਅੰਕ 53) ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 

ਜਿਸ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ 

ਉਘੜਦੀ ਹੈ -- ਬਲ ਛਟਾਕਿਉਂ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛ ਨ ਹੋਤ ਓਪਾਇ/ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰੈ ਗਾਜਿ /ਜਿਉਂ ਹੋਹੁ ਸ਼ਹ/ਇ/ 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੪੨੯)। 
ਜੇ ਉਕਤ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰੀਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ 

ਦੇ ਅਧੀਨ !8ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੀੜਾਂ 

ਵਿਚ 54ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ 'ਮ.੧੦” ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 17ਵੀਂ 

ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ 'ਮ.੧੦" 

ਉਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਖਿਅਕ, 

ਦ੍ਰੜ੍-ਪ੍ਤਿੱਗ ਅਤੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ 

ਆਨਿ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼` ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ 

ਵਿਚਲਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ 
ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ੍ਹ 

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਰਧਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਿਤ੍ਣ ਰਾਹੀਂ 

ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ 54ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤਾ ਉਪ/ਇ ਦੀ 

ਕਰਤੱਵ-ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ 

ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਥਰ ਹੈ। 

ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ “ਟੇਕ” ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਥਿਰ ਵਸਤੂ ਹੈ - ਨਾਨਕ /ਲ੍੍ਰ ਹੱਨ ਭਗਤਾ 

ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਥੋਂ ਮਨ ਮਾ/ਹ/ (ਗੁ.ਰੀ੍.੧੪੨੮)। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ 

ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲੌੜ ਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ 

ਤੁਲ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ-ਤੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰੌਮ 

ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਹਰਿ -ਭਜਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਲਈ ਸੁਖ-ਦੁਖ, 

ਮਾਨ-ਅਪਮਾਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਬਣ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੰ ਨਗੰ ਬੈਠੀ ਅੰਤ ਸ਼ਮਾਨ/ ਕਹ 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਨਿ ਰੋਮਨਾਮੁਕਾਤਿ ਤਾੰਹ ਤੈ ਜਾ/ਨੇ /(ਗੁਰੀ੍.੧੪੨੭)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ 

ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਰ੍ਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਸਮਰਥਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੰਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਦੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਬ੍ਰਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਵਰ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗਮਈ 

ਹੈ।ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਲੋਕ ਸਤਿ-ਕਥਾਵਾਂ 

ਅਥਵਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ( ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਆਪ ਸਿੱਖ- 
ਧਰਮ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸਨ। 

ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ 

ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੈਨ 1621 ਈ. (ਵਿਸਾਖ ਵਦੀ 5, 1678 ਬਿ.)ਨੂੰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਵੈਰਾਗੀ ਰੁਚੀ 

ਵਾਲੇ ਰੈਭੀਰ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਅਤੇ ਤਪੱਸਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਆਪ 

ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ 

ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਸੈਨ 1632. ਈ.(15 ਅੱਸੂ, 1689 ਬਿ.) 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ-ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਸਥਾਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਸੈਨ 1644 ਈ. ਵਿਚ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ 

ਸਹਿਤ ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਆਪ 

ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 'ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ” ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਂਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। 

ਬਾਲ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ “ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੋ” 

ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਇਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੈਕੇਤ ਕਾਰਣ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਈ 

ਦਾਵੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 22 

ਅਖੌਤੀ ਗੱਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਭ ਲਿਆ। ਆਪ ਸੈਨ 

1665 ਈ. (ਚੇਤ ਸੁਦੀ 14, 1722 ਬਿ.) ਨੂੰ 43 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 

ਉਮਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ । ਤਦ-ਉਪਰੈਤ ਆਪ ਕਈ 



ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਗੁਰੂ-ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ 
ਉਥੇ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈਣਾਦੇਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ 
ਕੰਢੇ , ਮਾਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋ' ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੇ ਸੈਨ 1666 ਈ. (ਸੈ. 1723 ਬਿ.) ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਸਤੀ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ 
ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ 

ਨਿਕਲ ਪਏ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਬਾਂਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 

ਅਹੀਆਪੁਰ (ਇਲਾਹਾਬਾਦ) ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਬਨਾਰਸ, 
ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਗਯਾ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਗਏ।ਉਥੋਂ', ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 
ਪਟਨੇ ਛਡ ਕੇ , ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਗਾਲ ਵਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਢਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਿਛੋਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ 

(ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ) ਦਾ 22 ਦਸੈਬਰ, 1666 ਈ. (ਪੋਹ ਸੂਦੀ 

ਸਪਤਮੀ, 1723 ਬਿ.) ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੋਧਪੁਰ 

ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ 

ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ 
ਰਖਦਿਆਂ , ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।ਉਥੋ' ਵਾਪਸ 

ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਸੈਨ 1668 ਈ. ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਰਤ 

ਆਏ ਅਤੇ ਸੈਨ 1672 ਈ. ਵਿਚ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ। 

ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ 

ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਣ 

ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸੈਨ 1675 ਈ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 
ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਚਲ ਪਏ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਕਈ ਨਗਰਾਂ 

/ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਮਤੀਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ 

'ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ (ਕੇਵਲ ਧੜ) ਦਾ ਸਸਕਾਰ 

ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਏਸੀਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਰਾਕਾਬਰੀਜ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ 

ਸੀਸ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ 
ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਥੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 
ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਦ-ਉਦਮ ਕਾਰਣ ਇਤਿਹਾਸ 

ਵਿਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। “ਬਚਿੱਤਰ-ਨਾਟਕ” ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ 

ਮਹਾ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -ਠ7ਕਾਭ ਫੋਰ 

/ਦਿਲਨਿਨ /ਸਰੇ ਪ੍ਰਭੁਪਰ ਕੀੰਯਾ ਪਯਾਨ / ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ,ਨੰਨਆ 

ਕਾਗ ਨ /ਕੈਨਹੂੁੰ ਆਨ /ਆਪ ਕੁਲ 10 ਵਰ੍ਹੇ, 7 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 

18 ਦਿਨ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੇ 
ਮਹਾ-ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਤੋ ਬਾਦ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ 

ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ 
ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। 

ਆਪੁ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਤਿਆਗ ਅਤੇ 
ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ 

ਸਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਵਲੋਂ ਆਤਮ- 
ਰਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੈਨਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਪ 
ਨੇ 13614 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 

ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਖਾਉਣ 
ਕਾਰਣ ਪਿਤਾ-ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਨਾਂ “ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਦਾ ਸਜਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 

ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓ' 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨ ਸਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਵਕ 

ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ 

ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ 
ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿਚ 

ਬਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ 

ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ, 1675 ਈ. (ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ 5, 1732 

ਬਿ.) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਰੀਜ 

ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਿੱਖ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚੋ ਭਾਈ 

ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਕ ਸਮਕਾਲੀ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਂ ਪਕੜਏ 
ਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ / ਗੁਰੂ ਤੌਗਾ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ 
ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੰੜੀਏ / 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ।ਤਪ, ਸੈਜਮ, ਵੀਰਤਾ, ਤਿਆਗ, ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨਾਲ 



ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 91 

ਪਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਬਲੀਦਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। 
ਸਾਮੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, 

ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ 

ਯੁਗ-ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ 
ਹਰ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਬਾਦ"। ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ 

ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਆਰੋਭ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਇਸ 

ਅੱਗ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ 
ਜਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲਗ ਗਿਆ। 

ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਅਤਿ-ਅਧਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 
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ਸੈਕੋਚ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ 'ਅਤਿ” 

ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ “ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ' ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਬਚਾਉਣਾ 

ਹੀ ਯੁਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ 

ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੈਕਲਪ 
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੈਕਲਪ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਸੀ।ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਅਸਹਿ 
ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਉਪਰੋਤ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ 

ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ” ਅਨੁਸਾਰ - /ਤਲਕਾ 

ਜੰਟੂਂ ਰਾਥਾ ਪਭ ਤਾਕਾ / ਕਰਨੋਂ ਝਡੋਂ ਕਲੂ ਆਹਿ ਸ਼ਾਕਾ/ 

ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਆਂ ਅਗੇ ਨ ਝੁਕਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨ 

ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਲ ਵਧਣ 

ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਰਕਤ 

ਹੋ ਜਾਣਾ; ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨ ਰਖ 

ਕੇ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵਲ 

ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ - /ਗਹਿ ਛਾਪ ਬੈਠੇਂ ਪਰਝਤੀ ਕਉਣ 

ਜਗ/ਤਿ ਕਉ ਪਾਹਨ ਉਤਾਰਾ/ (1/29)। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 

ਭਾਂਝਵਾਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾ ਸੋਚਣ ਜਾਂ 

ਲਭਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਭਗਤੀ-ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਅਤੇ 

ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਇਆਵੀ ਪਸਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ 

ਲੈਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਗੋਸੁਆਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਕੇਊਂ ਨ੍੍ਪ ਹੋਇ 
ਹਮਾ/ਹੈਂ ਕਾ ਹਾਨੈ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪਤਿ ਆਪਣੀ 

ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੂਝਣ 

ਦੀ। ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਨਿਰਰਥਕ ਪ੍ਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਮੁਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 

ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
- ਇਤ ਆਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੈ ਤੌ' ਕਾਂ ਦਰਦਾ ਨ ਆ/ਇਆ/ 

ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 

ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ 

ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ 

ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਰੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਕਨਸ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਕਿ ਇਥੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ “ਅਮਰ 

ਪੰਛੀ' ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਚਮੁਚ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਭਸਮ ਵਿਚੋਂ' ਘੋਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਨਮ 

ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ' ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 'ਪਤਿ' ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ -- ਡੈ ਕਾਹੂ ਕਉਂ ਦੇਤਾ ਨਹਿ 

ਨਹਿ ਭੈਮਾਨਤਾ ਆਨੇ - ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲਗਿਆ। 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨ ਡਰਨ 
ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਅਪੂਰਣ ਉਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ 
ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ 

ਨੂੰ ਪ੍ਸਾਰਿਆ, ਉਸ ਪਿਛੇ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ 

ਸੈਕਲਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ 

ਨਿਜੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ 

ਪੀੜ ਨੂੰ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀ। 
ਅਨਿਆਂ ਅਗੇ ਨ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨ ਸਵੀਕਾਰਨ 

(ਗੁ.ਰ.੨੬੦) - ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਿਰਭੈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰੇ ਹੋਏ 
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ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਨਿਰਭੈਅਤਾ 

ਪਿਛੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਤਾ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਭੈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈਅਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਨਿਰਭੈਅਤਾ 
ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਈ' ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ “ਗਾਜ਼ੀ” 

(ਸੂਰਵੀਰ) ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਚਮੁਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ 
ਨਿਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਬਲ ਆਤਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀਰਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈਅਤਾ ਨਾਲ 

ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ, 
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 

ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਵਹੀਨ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ, ਛਤ੍ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 

ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਠ ਖੜੋਤੀ 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 
ਰੋਣ ਲਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ 

ਆਤਮ-ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ, 

ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਦੀ ਭੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਓਜਸਵੀ 

ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ - ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਸੈ ਮੁਖ ਤੇ ਹੱਨ 

ਚਿਤਾ ਮੈ ਜਹ /ਝਚਾਨੇ /(ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ)। ਫਲਸਰੂਪ ਪਰਵਰਤੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਾ ਡਰੋਂ ਆਹੇ ਸੋਂ ਜਲ ਜਾਇ 

ਲਰੋਂ ਨੈਸ਼ਚੈ ਕਰ ਅਪਨਾ ਜੀਤ ਕਰੋਂ _(ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ) ਦੀ 

ਪ੍ਤਿਗਿਆ ਦਾ ਸਵਰ ਮੁਖਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਤੇਜੋ-ਤਨੋਂ : ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ। ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਬਾਸਰਕੇ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੱਲਾ ਵੈਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ 

'ਤੇਜੋ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 'ਤਨੋ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। 

ਇਸ ਲਈ 'ਤੇਜੋ ਤਨੋ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਜ ਭਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ। ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਭਲ ਪ੍ਰਲਧ ਤੋਲੇ ਤਾਨੋਂ ਕਲ੍ਹ ਜੰਡ ਕਰ 

ਧ੍ਰਯ/ਇਆਓ/(ਗੁ .ਗੁੰ . ੧੩੯੩)1 

ਤੇਤੀਸ ਕਰੋੜੀ : ਵੇਖੋ 'ਤੇਤੀਸ ਕੋਟਿ'। 

ਤੇਤੀਸ ਕੋਟਿ (ਦੇਵਤੇ) : ਇਥੇ “ਕੋਟਿ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਰਗ 

ਤੋੜੀ 

ਜਾਂ ਭੇਦ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਤੇਤੀਸ ਕੋਟਿ” ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦੇ ਤੇਤੀਸ ਭੇਦ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - 12 ਆਦਿਤ੍ਯ, 8 ਵਸੁ, 11 
ਰੁਦ , ਦ੍ਯਾਵਾ ਅਤੇ ਪਿਥਵੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤ ਦਯਾਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿਥਵੀ 

ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਦ ਅਤੇ ਪੂਜਾਪਤਿ ਜਾਂ ਅਸ਼ੂਨੀਕੁਮਾਰ ਵੀ 
ਲਿਖੇ ਹਨ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਾ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 'ਕੋਟਿ" ਦਾ ਅਰਥ “ਕਰੋੜ” ਕੀਤਾ ਜਾਣ 

ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਤੇਤੀਸ ਕਰੋੜ” ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ 

ਗਈ। ਪਰ ਉੱਜ ਇਹ ਸੈਖਿਆ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ਮਾਨ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।“ਡਖਣੋ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਤਟ ਤੀਰਥ ਦੋਵ ਦੇਵਾ/ਲਆ ਕੇਂਦਾਲ਼ ਮਸ਼ਰਾ 
ਕਾਸ/ ਕਟਿ ਤੰਤਨਸਾ ਦੇਵਤੇ ਸਣੁ /ਇੰ੍ ਜਾਸ/ 

(ਗੁ.ਰੋ੍.੧੧੦੦)। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਦੇ ਹਨ -- ਡੌਤਨਸ਼ ਕਠੌੜਾੰ ਦਾਸ਼ ਤੁਮਾਰੇ 
ਨਿਧਿ /ਐਧਿ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਗੀ/(ਗੁ.ਰੀ.੪੨੩) ; ਐਮਗਾਹਿ ਬ੍ਰਹਮ 
ਭਿਸ਼ਨ ਮਹੰਸ਼ਾ/ ਨਮਗ/ਹ ਦੰਵਤੇ ਕੰ/ਡਿ ਤੰਤਨਸ਼ਾ/ 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੧੦੭੯)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਤੋਸਾ : ਫ਼ਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਫ਼ਰ-ਖ਼ਰਚ। 
ਸਫ਼ਰ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧਨ ਜਾਂ ਖਾਧ 
ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ “ਤੋਸਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ੇ 

ਵਜੋ' ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- /ਜਹ ਆਰਗਾ 

ਕੇ ਗਨੇ ਜਹੇ ਨ ਕੋਸ਼ਾ/ ਗਰ ਕਾ ਨਲ ਊਂਹਾ ਸੰਨੀ ਡੌਸ਼ਾ/ 

(ਗੁ.ਰ੍.੨੬੪)। 

ਤੌਤੀ : ਇਸ ਦਾਂ ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਤਾਰ” -- ਥਰ ਰਗਾ ਤੰਤਨ 
ਤੁਟੈ ਨਾਹੀਂ ਅਨਹਦਾ /ਕੈਂਗੁਗੀ ਝਾਜਾੰ/(ਗੁ ਗੰ੍.੩੩੫)। ਇਥੇ 
“ਤਤੀ” ਸ਼ਬਦ ਬਿਰਤੀ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਤਾਰ” ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਤੂਟਾਂ ਤੰਤਾ ਰਬਾਬ ਕੱ 

ਵਾਜੌ ਨਹੀ /ਵਿਜੌਗਿ /(ਗੁ.ਰੌ੍.੯੩੪)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਆਰੈਭ 'ਤੌਤੁ' ਸਾਜ਼(ਵਾਦ-ਯੋੜ੍) 

ਤੋਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦੋ' ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ 
ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ “ਰਬਾਬ” (ਵੇਖੋ) ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। 



ਤੱਤ 

'ਤਦਉਪਰੈਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੌਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 

ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਾਲ ਤੌਤ੍ਰੀ ਸਾਜ਼ਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋ' ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 

ਤੋਤ੍ਰੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੋਂ “ਪ੍ਰਾਣ” ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ-ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ 

ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ (ਧਾਰੀ) ਵੀ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ, ਭਾਵ 

ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਦੀ - ਛੱਛਾੰਂ ਨਲਾੰ ਤੰਤ ਨਗੀੰ 

ਨਿਕਸ਼ੈ ਨਤਰ ਰਹੀ ਓਰਝਾਈ /(ਗੁ.ਰੀ.੩੩੫)। 

ਤੌਤੁ : ਵੇਖੋ 'ਤੰਤੀ”। 

ਤੌਤੁ/ਤੌਤ੍ਰ (ਸ਼ਾਸਤਰ) : ਇਹ ਸ਼ਾਸਤ੍ 'ਆਗਮ' (ਵੇਖੋ) ਦੇ 
ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਟੂਣਿਆਂ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ (ਦੇਵੀ) ਦੀ 

ਉਪਾਸਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਘਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਦੇਵੀ) ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 

'ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ' (ਵੇਖੋ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਵਸਾਇਆ ਹੈ - ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਥੰਡ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾ /ਰੇਦੈ ਮਲੁ 

ਮਨਿਆ/ (ਗੁ.ਰੋ੍.੭੬੬)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਲਈ ਤਾਂ 

ਹਰਿ-ਭਜਨ ਹੀ ਤੌੜ੍ਰ-ਮੰਤ੍ ਹੈ - ਤੰਤ ਮੰਤ ਭਜੀਐ ਭਗਵੰਤ / 

(ਗੁਗ੍ਰੰ੮੬੬)। 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ : ਸੈਸਗ੍ਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਮ 
ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਸ, ਤ੍ਰਿਖਾ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੌੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ 

ਇੱਛਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - #੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਝਰਲੇ ੰ ਕੀ ਝੜ ਹੈ/ ਕੋਟ 
ਜੌਡੇ ਲਾਖ ਨਰੌਰੇ ਮਨੁ ਨ ਹੌਠੋ/ ਪਰੈ ਪਰੈ ਗੀ ਕਉ ਲੁਝਾ ਹੈ/ 

(ਗੁ.ਰ੍.੨੧੩)। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 

ਹੈ- ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਡੂਮਨ ਤਾਕਾਂ /ਤ੍ਰਿਸਨ ਨ ਝੁੜ/ 

ਲਪ/ਟ ਰਹੋ ਆਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੰਚਨ' ਕਛੂ ਨ ਨੂਝ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੬੭੨)। 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾ ਵੀ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ 

ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਉਪਾ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਸਿਆ ਹੈ -- 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਝੁਝੈ ਗਰ ਕੰ ਨਮ /ਮਹਾ ਸੰਤੱਕੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰਥਚਨਨ ਪ੍ਰਭਾ 
ਓਂ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨੁ /ਮਹਾ ਕਲੌਲ ਝੜ ਆਇਆ ਕੇ 

ਰਖਦੇ ਹਨ -- ਮਦ੍ਯ (ਮਦਿਰਾ), ਮਾਸ, ਮਤ੍ਸ੍ਯ (ਮੱਛੀ), ਮੁਦਾ 

(ਭੁਜੇ ਹੋਏ ਚਿੜਵੇ ਜਾਂ ਕਣਕ, ਚਣੇ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ 

ਬੇਰੜਾ), ਮੈਥੁਨ (ਸੈਭੋਂਗ)। ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੋਂ ਰੂਪ ਹਨ -- ਨਰਮ 

ਅਤੇ ਗਰਮ; ਅਥਵਾ ਸੌਮ੍ਯ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਰਮ ਪੱਖ ਗੌਰੀ ਜਾਂ ਉਮਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਕਾਰੇ /ਕੇਰਪਾ ਮੋਰੇ ਦੈਨ ਦ/ਇਆਲ / ਅਪਣਾ ਨਾਨ ਦੇਹਿ ਜਪਿ 

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਦਾਸ਼ ਕਾਂ ਆਲ /(ਗੁ ਰੀ੍.੬੮੨)। 

ਤ੍ਰਿਸ਼ੋਕੂ : 'ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 
ਮਿਲਦੇ ਆਖਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੈਕੂ ਸੂਰਜ-ਵੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਂਧਾਤਾ ਦੇ ਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਤ੍ਰ੍ਯਾਰੁਣਿ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ 

ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਸਤ੍ਯਵ੍ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੋਕੂ ਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਦੇਵੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮਾਰਗ ਹਨ -- 

ਦਕ੍ਸ਼ਣ-ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਵਾਮ-ਮਾਰਗ। ਦਕ੍ਸ਼ਣ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦੀ 

ਪੂਜਾ-ਵਿਧੀ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਮ-ਵਰਗੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 
-ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਰਣਿਤ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ 

ਪ੍ਵ੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤੌਤ੍ਰ-ਮੰਤ੍ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਾਖੰਡ ਕਿਹਾ 

ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (7) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਕੈਨਿਆ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਰਵਾਸਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਸਿਸ਼ਠ 

ਦੀ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੈਕੂ 

ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ 'ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ 

ਲੱਗਿਆ। 

ਸਤ੍ਯਵਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ 

ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਲ-ਗੁਰੂ ਵਸਿਸ਼ਠ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। 
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ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੈਭਵ ਦਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਖਣ 
ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸੌ ਤਪੱਸਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 
ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਤ੍ਯਵ੍ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ੍ਯਾਵ੍ਤ ਚੰਡਾਲ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਨ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਕਾਲ ਪੈ 

ਗਿਆ। ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਮੁਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਮਗੀ 

ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਤ੍ਯਵਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ 
ਸਵਰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੰਦ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਨ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 

-ਤਪਸਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਤ੍ਰਿਸ਼ੋਕੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ (ਵੇਖੋ) ਨੂੰ 
ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਤਿਵਾਦਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੋਇਆ। 

ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ-ਸੈਗਮ : ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਜਲ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ 
ਮਿਲਣ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ-ਸੈਗਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 

ਉਕਤੀ ਪ੍ਯਾਗ ਤੀਰਥ (ਇਲਾਹਬਾਦ) ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਗੈਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ 

ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਸ੍ਵਤੀ (ਵੇਖੋ) ਗੁਪਤ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਗਮ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਸੈਗਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ 

ਵਿਚ ਬੜਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਬਾਦ ਇਥੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ 

ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ 

ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 

ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪਵਿਤਰ 

ਤ੍ਲੋਚਨ, ਭਗਤ 

ਹਠ-ਯੋਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ-ਸੈਗਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਝੋਣਾੰ ਸੰਗਮ ਅਠਸਨੇ ਆੰਕਾ ਸਮਾਈ 

ਹੋ/(ਗੁ.ਰੰ.੧੦੨੨)। 

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਭਗਤ : ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤ 
ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸੈਨ 1267 ਈ. (1324 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 

ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਾਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨ 1267 ਈ.ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਨ 1268 ਈ. 

(1325 ਬਿ.) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 

ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਸੀ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਨਾਭਾਦਾਸ 

ਨੇ “ਭਗਤਮਾਲ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਂਗ ਗਿਆਨਦੇਵ 

ਦਾ ਚੇਲਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਲ-ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ ਸੀ। ਕੁਝ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 
ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗਿਆਨਦੇਵ ਦੇ ਸੈਪਰਕ 

ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ 

ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਏ 
ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੈਮ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣ 

ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੇ “ਅੰਤਰਯਾਮੀ” ਨਾਮਕ ਇਕ ਨੌਕਰ ਰਖ ਲਿਆ। 

ਉਸ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਠਹਿਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਤ 

ਘਟੋ-ਘਟ 5 ਜਾਂ 7 ਸੇਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 

ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੋਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛਡ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਤਨੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤਿਥੀ-ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਗਈ । ਫਲਸਰੂਪ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਮ 

ਵਧ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਧਿਕ ਕੈਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਭਗਤ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ 

ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਚਰਣ-ਧੂੜ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- 
ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੇਦਾਵਗਾੀ ਸ਼ਰਸ਼ਤਾੰ ਤੇਂ ਕਾਗੰਹ ਉਦਮ ਧੁ/ਨ ਸਾਹਾ 

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ 

ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 
ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 

ਕੀ ਤਾਈ //ਕਾਲਵਿਖ ਔੌਲ਼ ਭਰੋਂ ਪਠੇਂ ਹਮਰੈ /ਵ/ਚ ਹਮਗਾੰਂ ਔਲ਼ 

ਸ਼ਾਗੂ ਕਾ ਹਡਿ ਗਵਾਈ /(ਗੁ.ਰੰ.੧੨੬੩)। 

ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ 'ਅੰਤਰਯਾਮੀ” ਨੂੰ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ 

ਨੌਕਰੀ ਛਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਤੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੂੰ 



ਤ੍ਤਾ-ਯੁਗ 

ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰ ਸਚਮੁਚ ਹੀ 'ਅੰਤਰਯਾਮੀ” (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਆਪ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ' ਮਿਲਦੀ। 

ਆਚਾਰਯ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ (ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਸੋਤ-ਪਰੈਪਰਾ', ਪੰਨਾ 112) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦ ਨਰਾਣੇ 

ਤੁਗੁਣ 

ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾ ਜਾਂ 

ਅੰਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਧੌਲ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ 

ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਤਤਾ-ਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 

ਵਾਲੇ ਸਨ। ਯੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ-ਪੂਰਵਕ ਪਵਿਤਰ ਕਰਮਾਂ ਵਜੋਂ 

ਵਾਲੀ (ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੀ) ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਸਾਰੈਗ ਦਾ ਅਤੇ 

ਤੀਜਾ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਲੇ ਪਦੇ ਵਿਚ 

“ਉਲਟਬਾਂਸੀ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੰਬੈਧ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ 
ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 

ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ 

ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 

ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 'ਰਹਾਉ” ਵੀ ਹੈ। 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 4 ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 'ਰਹਾਉ” ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ । ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤੁਕ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਮਨੋਰਥ-ਨਿਮਿਤ ਕਰਦੇ 

ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ 

ਸਨ। ਇਸ ਯੁਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12,96,000 

ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੌਖ ਦੀ ਉਮਰ 300 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਇਸੇ ਯੁਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ/ 

ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ 

ਕਲਾ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਧੌਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕੇ 

ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਘਟ ਹੀ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਤ੍ਰੇਤੈਂ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇਕ ਦੂਕਾੀ / ਤਨੈਨੇ ਚਰਣ 

ਏਕਾ ਵਾਬਿਧਾ ਨਕ? / ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਾਂਵੈ ਸੁ ਸ਼ਾਚ ਵਖਾਣੀ ਮਨਮੁਖਿ 
ਪਚੋ ਆਵਾਈ ਹੋ /(ਗੁ.ਰ.੧੦੨੩)। 

ਤੈਗੁਣ : ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ “ਮਾਇਆ” (ਵੇਖੋ) ਨੂੰ 
ਤੈਗੁਣਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ -- ਸਤੋਂ , ਰਜੋ 

ਅਤੇਂ ਤਮੋਂ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ - ਤ੍ਰੰਗੁਣ ਆਇਆ ਮਹ 

ਨੌ ਗੁਰਮ/ਖਿ ਚਉਂਥਾ ਪਦੁ ੫ਾ/ਇ / (ਗੁ ਰੀ੍.੩੦)। ਮਾਇਆ ਨੂੰ 

“ਅਵਿਦਿਆ” ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਖ੍ਯ 

ਵਸਤੂ ਪ੍ਤਿ ਮੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਵਿਚ 

ਧਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਸਿਮਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਫਲ-ਮਨੌਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਸੈਕਲਿਤ ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ, 

ਫਿਰ ਇਕ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਪਦੇ ਦੋ ਦੋ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਨਿੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਭੋਗਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿ-ਨਾਮ 
ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ। 

ਤ੍ਰੇਤਾ-ਯੁਗ : ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਕਾਲ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ - ਸਤਯੁਗ, 
ਤ੍ਰੋਤਾ, ਦਵਾਪਰ ਅਤੇ ਕਲਿਯੁਗ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤਾ ਕੁਮ 

ਦਰਸ਼ਨ (ਵੇਖੋ) ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਤੈਗੁਣਾਤਮਕ ਦਸਿਆ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਇਹ ਤਿੰਨ 

ਗੁਣ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜੜਤਾ 

ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਰਲ ਗੁਣ 

ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹਆ ਏਹ ਤੰਗੀ ਸ਼ਭ ਆ/ਇਆ/ 

(ਗੁ.ਰੀ.੧੧੨੩)। 

“ਮੈਤਾਯਣੀ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ' ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤ੍ ਸਤ੍ਯ ਦੇ 

ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ - ਵਿਸ਼ਣੂ , ਬ੍ਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ - ਨੂੰ ਸਤੋ , ਰਜੋ 

ਅਤੇ ਤਮੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ 

ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਏਕਾ ਆਈ 

ਲੁਗਾਤਿ /ਵਿਆਏ /ਤ/ਨੈ ਚੋਲੇ ਪਰਵਾਣੁ / /ਇਕੁ'ਸੰਸਾਗੀ ਇਕਾ 



ਥਾਨੁਤੀਰਥ 

ਡੰਡਾਗੀ /ਇਕਾ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ /(ਗੁ.ਗੌ੍.੭)। 

ਥੁ 

ਥਾਨੁਤੀਰਥ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਸ੍ਥਾਣੂ-ਤੀਰਥ” ਦਾ 

96 ਥਿਤੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਨਿਛਰ ਦਾ ਨਾਂ 'ਥਾਵਰ” ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ 

ਕਾਰਣ ਛਨਿਛਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 'ਥਾਵਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 

ਥਿਤੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ : ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਚੰਦ੍ਮਾ ਦੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਤਿਥੀਆਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਥਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ 
ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। 'ਸ੍ਥਾਣੁ-ਈਸ਼੍ਰ' (ਸ੍ਥਾਣੇਸ਼ੂਰ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

ਮਹਾਦੇਵ।ਮਹਾਦੇਵ (ਸ਼ਿਵ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੀਰਥ ਅਤੇ 

ਨਗਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ “ਸ੍ਥਾਨਣੇਸ਼ੂਰ”" (ਥਾਨੋਸਰ) ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 'ਥਾਨੁਤੀਰਥ' ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਦਾ ਅਰਥ “ਤੀਰਥ-ਅਸਥਾਨ' ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ। 

ਇਹ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ੍ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦਸਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਨੋਸਰ ਨਗਰ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ 

ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।ਸੈਨ 1012 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ 

ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਨ 1755 ਈ. ਵਿਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੋਵੇ' ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨ। 

ਥਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਂਡਵਾਂ-ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਰੂ 

ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਥੇ ਉਸ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨ 

ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੱਚਾ 

ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਤਿਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਨਾ 

ਦੀਆਂ ਅਨੋਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਆਰੈਭ ਅਮਾਵਸ ਤਿਥੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪੂਰਣਿਮਾ 
ਤਿਥੀ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅਮਾਵਸ 

ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਕੇ 

ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਜੀਵਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭੇਦ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 
ਤਕ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹਰ ਤਿਥੀ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਮਾਵਸ ਤੋਂ ਪੂਰਣਿਮਾ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਿਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਣਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗ ਕੇ ਸਹਸਦਲ ਕਮਲ 

(ਦਸਮ-ਦੁਆਰ) ਕੌਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਥਾਨੇਸਰ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਸਾਚਾ ਥਾਨਤਨੰਰਲ 

ਦਸ ਪਰ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ /(ਗੁ ੌ੍.੬੮੭)। 

ਥਾਵਰ : ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ “ਵਾਰ 7” 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸ਼ਾਵਰ/ਕ੍ਰ ਕਾਰੇ ਰਾਲ਼ੈ ਸੋਇ /(ਗੁ.ਰ੍.੨੪੪)। 

ਇਥੇ “ਥਾਵਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਛਨਿਛਰ ਵਾਰ”! 

“ਛਨਿਛਰ” ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ 

ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ 'ਥਾਵਰ' ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 

'ਸ੍ਥਾਵਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

ਠਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਥਿਰ। ਚੂੰਕਿ ਛਨਿਛਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਚਾਲ 

ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਥਾਵਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ 

ਲੱਗਿਆ। 

ਦੂਜਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਨਿਛਰ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਜਾਂ 

ਡਾਢਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ 

ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ 

ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ 

ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਣ ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ 'ਥਿਤੀ' ਦਾ ਆਰੈਭ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਲੋਕ 

ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਜ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ 'ਥਿੰਤੀ' ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਦਿਨਾਂ 

ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਵਸ 

ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 

“ਰਹਾਉ” ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ੍ਰ-ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਤਦਉਪਰੰਤ ਪਰਵਾ (ਏਕਮ) ਤੋਂ ਪੂਰਣਮਾਸੀ ਤਕ ਤਿਥੀ-ਕਰਮ 
ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 

ਕੁਲ 16 ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਲੋਕ।“ਰਹਾਉ” 

ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਪਦਿਆਂ ਤੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਉਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਤਕ ਚੋਂਪਈ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਵੀ 

ਰੈਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ 
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ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਥਿਤੀਆਂ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਥਿਤੀ, ਮਹਲਾ ੧ : ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ 20 
ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ, 

ਭਾਵ-ਪ੍ਗਟਾਏ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਥਿਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਯੁਗ 

ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਂ, ਵਾਰਾਂ , ਥਿਤਾਂ 
ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੀ 

ਅਦੈਤਾ ਦੀਆਂ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਗੁਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਗਤੀ, 
ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ 'ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਘਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ 
ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮਰ ਅਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। 
ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਅਸੌਖ ਦੈਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ, ਚਾਰ 

ਖਾਣੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਨਾਲ ਨਾਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਘਰ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੌ' ਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ 

ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ।ਜਿਸ ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਦਾਵਾਂ 
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ਹੈ; ਪਰ ਜੋ ਸਾਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਧਕ ਤੈਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਰੂਪੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੰਦਰਮਾ ਸਮੁੱਚੇ 
ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾ 

ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ 'ਤੇ 

ਸਾਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ 

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ (ਹਨੇਰੇ) ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਲ (ਚਾਨਣੇਂ) ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 

15, 15 ਥਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਏਕਮ ਤੋਂ ਚੌਦਸ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 

ਸਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਦਰਵੀ' ਥਿਤ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਮਾਵਸ 

ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੂਰਣਿਮਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ 

ਦੇ 19ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਣਮਾਸੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ 

ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਥਿਤਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 

ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਜਾਂ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਣਿਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪਦੇ ਛੇ-ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। 

“ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਛੰਦ ਦੀ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਦੇ ਚੌਪਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਗ ਦਾ ਨਿਭਾ 

ਸੁੰਦਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ, 

ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਦੋ-ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਸ ਥਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 

ਥਿਤੀ, ਮਹਲਾ ੫ : ਸਲੋਕ-ਪਉੜੀ-ਬੰਧ ਵਿਚ ਗਉੜੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਥਿਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਦਰਭ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 

ਵਿਚ 'ਥਿਤੀ” ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਣੀ-ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਆਰੈਭ 

ਤਾਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਲ 

ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛਿਣ-ਮਾਤਰ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਦਾ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 
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ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 

ਨਾਲ ਥਿਤੀ ਮ.੧'(ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 17 

ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ 

ਦਰਜ ਹੈ। ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 

ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ 

ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਉੜੀ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ 
13ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈਬੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ। 

ਸਲੋਕ ਦੋ-ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਿਰਾ-ਸੋਰਠਾ-ਬੈਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਏਕਮ 

ਤੋਂ ਚੌਦਸ ਤਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਲ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰਣ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।15ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅਮਾਵਸ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਵਿਚ 

ਪੂਰਣਿਮਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਾਵਸ ਵਿਚ 
ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਣਿਮਾ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਪਥ 

ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ 

ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ 

“ਰਹਾਉ” ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਗਬੈਂਦ ਜਸ਼ 

ਗਾਈਐ ਗੰਨੇ ਨੱਤ / #ਲਿ ਭਜੀਐ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗ ਮੌਰੇ #ਆੰਤ/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੨੯੬)। ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕਮ 

ਥਿਤ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਰਾਹੀ' ਵ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਚ 

ਭਾਵ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਵੀਂ ਵਿਚ ਮਾਇਆਵੀ 

ਮੋਹ-ਭਰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਦਾ 

ਕਰਤੱਵ “ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ” ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠਵੀ' 

ਵਿਚ ਜਪ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨੌਵੀਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ 

ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਸਵੀ' ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਕ੍ਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਭਟਕਣੋ' ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਦਸੀ ਵਿਚ 

ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਟੱਲ ਧਰਮ ਹੈ। 

ਦੁਆਦਸੀ ਵਿਚ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਧਾਰ ਦੀ 

ਦਇਆ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ। ਚਉਦਸੀ ਵਿਚ 

ਸਰਬਤ੍ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਾਵਸ 

ਵਿਚ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੈਧਨ ਕਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਣਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਵਿਚ ਆਵਾਗਵਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅੰਤਿਮ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਸ਼-ਗਾਨ ਨਾਲ ਮਨ-ਇਛਿੱਤ ਫਲ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ 

ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਖੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦ ਬੈਸ਼ ਉਧਰ ਨੈਆਰਿ 

ਚੰਡਾਲ / ਜਿਨਿ ਜਾਨੇਓ ਪਭ ਆਪਨਾ ਨਾਨਕ /ਤਿਸ਼ਹਿ 

ਰਵਾਲ਼ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੩੦੦)। 

ਦ਼ 

ਦਇਆ : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਮ, 

ਕਰੁਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਅਭਾਵ, 

ਅਹਿੰਸਾ। ਯੋਗ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਭੇਦਾਂ 

ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਥੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ, ਬਚ, ਕਰਮ ਤੋਂ 

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ 'ਅਹਿੰਸਾ' ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬਿਰਤੀ “ਹਿੰਸਾ” ਹੈ। 

ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ “ਦਇਆ” ਦੇ 

ਨਿਖੇੜਦਿਆਂ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ (ਪੰਨਾ 

214) ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦਾ ਤੱਤ ਜਾਣੇ 

ਬਿਨਾ ਲੋਕ ਔਝੜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੂੰਆਂ, ਖਟਮਲਾਂ, ਹਲਕਾਏ 

ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਪ ਆਦਿਕਾਂ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨੀ ਅਰ ਗ਼ਰੀਬ 

ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ, ਨੀਚ-ਨੀਚ ਆਖ ਕੇ ਜਾਤਿ ਅਭਿਮਾਨ 

ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਸਣ ਦਾ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹਣਾ, 

ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ, ਜੰਗ 

ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਫ਼ ਅਗੇ ਗਾਈਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਥਿਆਰ 

ਸਟ ਪਾਣੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਗਊਆਂ ਦੀ ਹਿਸਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੈਨ੍ਹਣਾ, 

ਕਾਵਾਂ ਇੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਜੀਵ ਜੋ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ', ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਣੇ' ਸੈਕੋਚ ਕਰਨਾ, 

ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੁਖੀ ਰਖਣਾ, 

ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਮ ਹਨ ਅਗਿਆਨੀ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦਯਾਵਾਨ 

ਦੇ । ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਯਾ 

ਸੋਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਉਦਸੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਅਹਿੰਸਾ) ਹੈ, ਨਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਨਿਯਮ 
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“ਅਹਿੰਸਾ ਹੀ ਪਰਮੋਧਰਮਾ” ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੈ ਅਰ ਨਾ ਰਾਕਸ਼ ਵਿੱਤਿ 

ਵਿਧਾਨ ਹੈ।” 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦਇਆ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੈਕਲਪ ਹੀ 

ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ -- ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕੈਛਾ 

ਨੁੜੈ ਅੰਤਰ ਜਾਣੈ ਸਰਲ ਦਇਆ / ਨਾਨਕ ਤਾਕਾਉ /ਲੈ 

ਵਡਾਈ ਆਪ ਪਛਾਣੰ ਸਰਲ ਜਆ /(ਗੁ ਰੀ੍.੯੪੦)1 ਸਾਰੈਗ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵਰਤ ਆਦਿ ਅਨੁਸ਼ਨਾਨਿਕ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ 

ਦੇ ਸਮਤੁਲ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਸ਼ਚ ਵਰਤ ਸੰਤੇਖ਼ ਤਰਲ /ਗਿਆਨੁ 

/ਨਿਆਨੁ /ਏਸ਼ਨਾਨੁ / ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ /ਸੈਆ ਜਪਮਾਲ ਤੋ 

ਆਣਸ਼ ਪਰਧਾਨ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੨੪੫)। 

ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬਟਮਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ 

ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੈਕੋਚ ਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਬਾਟਪਮੰਰੇ ਘ੍ਰ ਨੁ/ਸ /ਬੈਰਾਨ 

ਪੌਣ ਭਰੈ ਅਪਾਧ/ ਨੰਨੰਹਿ ਪਰਲੌਕਾ ਜਾਇ ਆਪ ਕੀਗ/ਤਾ ਸੋਈ 

ਆਇਿਹਿਆ ਸਾਧ //ਹੈਸ਼ਾ ਤਉ ਮਨ ਤੇ ਨਗੀ ਛੂਟੀ ਜੀਆ ਦਇਆ 
ਨਹੀੰ ਪਾਲ7/ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ ਮਲਿ ਕਥਾ ਘਨਨੰਤ ਨਾ 

ਚਾਲ? /(ਗੁ.ਰੀ.੧੨੫੩)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਇਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਗਿਆਨਿਕ ਅਹਿੰਸਾ (ਦਇਆ) ਨੂੰ 
ਪ੍ਵਾਨ ਨਹੀ' ਕਰਦੀ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਵਿਚ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ 
ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਦਸਦਿਆਂ ਦਇਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਤੇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਸ਼ਚੁ ਤ ਪ੍ਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ /ਸਖ ਸ਼ਚੀੰ 

ਲੇਇ/ ਦਇਆ ਜਾਣੋ ਜੀਆ ਕਾਂ /ਕੇਛੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇਇ/ 

(ਗੁ.ਰ੍੍ੰ.੪੬੮)। 

ਦਸ-ਅਉਤਾਰ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਸ-ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ 

ਭੇਦ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਦਸ਼ 

ਅਓਂਤਾਰ ਰਾਜ ਹੋਇ ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੋਵ ਅਓਧੂਤਾ/ /ਤੰਨ ਭੀ 

ਅੰਡ ਨ ਪਾਇਓ ਤਰਾ ਲਾ/ਏ ਥਕੇ /ਝਭੂਤਾ /(ਗੁ ਰੀ .੭੪੭)। 

ਵੇਖੋ ਅਵਤਾਰ”, ਅਵਤਾਰਵਾਦ'। 

ਦਸ-ਅਠਾ 

ਦਸ-ਅਸਟ/ਦਸ-ਅਠ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਸ ਅਤੇ ਅੱਠ 

ਸੋਖਿਆ, ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ 

ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਾਣ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ 

-- ਚਾਰ ਬੰਦ /ਜਿਹਵ ਭਾਨ / ਦਸ਼ ਅਸਟ ਖਸਟ ਸਰਵਨ ਸ਼ਨੇਂ /ਨਹੀੰ 

ਤਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧਨ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੨੨੯); ਦਸ਼ ਅਠ ਲੀ 

ਹੋਵਹਿ ਪਾਲੇ / ਚਾਨੋਂ ਬੋਦ ਮੁਖਾਗ਼ਰ ਪਾ/ਨੈ /(ਗੁ.ਰੌ੍.੧੧੬੯)। 

ਵੇਖੋ “ਅਠਾਰਹ ਪੁਰਾਣ”। 

ਦਸਅਠ-ਵਰਨ : ਦਸ ਅੱਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 'ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਆਪ 

ਵਸ਼ਅਠ ਵਰਨ ਓਪਾ/ਇਅਨੁ ਆ ਬਹਮ ਆਪਿ ਰਾਜੁ ਲਇਆ/ 

(ਗੁ.ਰੀ.੫੫੩)। ਸਮਿ੍ਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ 

ਵਰਣ ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। 

ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਰਣ ਹਨ - ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛੜ੍ਹੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਣ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਛੇ ਵਰਣ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਣਾਂ 

ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਮਰਦ ਆਪਣੇਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ 

ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ' ਜੋ ਸੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਛਤ੍ਰਾਣੀ, ਵੈਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਾ ਤੋਂ; ਛਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸੇਤਾਨ 

ਵੈਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸ਼ੂਦਾ ਤੋਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਛਿਆਂ ਨੂੰ “ਅਨੁਲੋਮਜ” ਵਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਫਿਰ ਛੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੀਵੀ 

ਜਾਤਿ ਦਾ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਚੀ ਜਾਤਿ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ 
ਸੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸ਼ਣ , ਛਤ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ 

ਤੋਂ ਸ਼ੂਦੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਛਤ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ ਦੀ 

ਸੰਤਾਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਮਣੀ ਤੋਂ ਛਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਆਂ 

ਨੂੰ 'ਪ੍ਤਿਲੋਮਜ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਤੋ' ਪੈਦਾ 

ਹੋਈ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਭੀਲਾਂ/ਕਿਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਕਰਮਵਾਰ ਕਾਨੀਨ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਯਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਦਸ-ਅਠਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਸ ਅਤੇ ਅਠ, ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ। 

ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾਂ 

ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 



ਦਸ ਅਠਾਰ 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਦਸ਼ ਅਠਾ ਅਠਸ਼ਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣਾ /ਇਹੈ' 

ਵਰਤਾ/ਟ ਹੈ ਸ਼ਗਲ ਸੰਸਾਰੇਂ / (ਗੁ .ਰੀ੍.੬੯੪)। ਵੇਖੋ “ਅਠਾਰਹ 

ਪੁਰਾਣ'। 

ਦਸ ਅਠਾਰ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਦਸ ਅਤੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸੈਖਿਆ। “ਦਸ” ਸੈਖਿਆ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ੁ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਠਾਰ” ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ 

ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਕਿ ਚਾਰ 

ਵੇਦਾਂ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ (ਛੇ ਵੇਦਾਂਗ) ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 

ਅਪਰੈਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ - ਦਸ਼ ਅਠਾਠ ਮੈੰ ਅਪਰੰਪਰੇਂ ਚੰਨ ਕਹ 

ਨਾਨਕੁ /ਇਵ ਟੇਕਾ ਤਾਠੈ /(ਗੁ.ਰੀ.੨੩)। 

ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੋ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਦਸ” ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 'ਅਠਾਰ” 

ਨੂੰ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰੰਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 

ਜਾਣੋ। ਅਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋ' ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਸਚਾਰਿ-ਹਟ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ “ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ” 
ਵਿਚ ਇਹ ਉਕਤੀ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਸ਼ 

ਚਾ/ਨ ਹਟ ਤਹ ਸਾਜਿਆ ਵਾਪਾਨ ਕਗੀਵੇ //ਇਕਾਨਾ ਨੇ ਹਨ 

ਲਾਭ ਦੇਇ ਜੇ ਗੁਰਮ/ਖ ਵੇਂ / (ਗੁ ਗੰ .੮੩)। ਵੇਖੋ “ਚਉਦਹ 

ਲੋਕ”। 

ਦਸ-ਦਸ਼ਾ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 
ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦਸ-ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਪਾਹਿਲੰ ਆਨ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁਹਿ 

ਦੂਜੈ ਆਇ ਬਾਪ ਕਾਂ ਸਹ / ਤੀਜੇ ਭਯਾ ਭਾਤੀ ਬੰਬ / ਚਉਥੈ 
/ਪਆੰਰੇ ਉਂਪੰਨਾੰ ਖੰਡ / ਪੰਜਵੇ ਖਾਣ ਪਅਣ ਕੀ ਧਾਤ //ਛਵੰ 

ਕਾਲ ਨ ਪਛੈ ਜਾਤਿ /ਸ਼ਤਵੈ ਸੰਜੇ ਕੰਆ ਘਰ ਵਾਸ / ਅਠਵੀ 

ਕੋੱਹ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਲ / ਨਾਵੈ ਧਉਲੰ ਉਠੇ ਸ਼ਾਹ / ਦਸ਼ਵੈਂ ਦਧਾ 

ਹੋਆ ਸ਼ਆਹ / ਗਏ /ਨੈਰਨੈਤ ਘਕਾਗੀ ਧਾਹ /ਓੱਡਆ ਹੰਸ ਦਸ਼ਾਏ 

ਰਾਹ /(ਗੁ.ਰੀ.੧੩੮) । 

ਦਸ-ਨਾਰੀ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਦਸ 
ਇੰਦੀਆਂ -- ਪੰਜ ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮ- 

ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 
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ਕਿ ਮੈਂ ਦਸ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਬਣਾ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਧਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ 

ਦੀ ਅਗਨੀ ਹਨ - ਦਸ਼ ਨਾਨ # ਕਗੰ ਦੁਹਾਗਾ/ਨੇ / ਗਾਰ 

ਕਾਹਿਆ ਏਹਾ ਰਸਾੰਹਿ /ਝੇਥਾਗਾ/ਨੇ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੪੭)। 

ਦਸ-ਪੁਰਬ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋ 
ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦਸ ਪੁਰਬ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ ਪੁਰਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ 

- ਅਸ਼ਟਮੀ, ਚੌਦਸ, ਮੱਸਿਆ, ਪੂਰਣਮਾਸੀ, ਸੰਗ੍ਰਾਂਦ, 

ਉਤਰਾਇਣ, ਦਖਣਾਇਣ , ਵ੍ਯਤਿਪਾਤ, ਚੌਨ-ਗੂਹਿਣ ਅਤੇ 

ਸੂਰਜ-ਗ੍ਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਗੁਰ ਗਿਆਨ 

ਸਾਚਾ ਥਾਨਤੀਰਲ ਦਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਦਾ ਦਸ਼ਾਹਰਾ/(ਗੁ ..੬੮੭)। 

ਦਸ-ਬਿਘਿਆੜੀ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਸ 
ਇੰਦੀਆਂ-ਪੰਜ ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮ- 

ਇੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਲ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਪੰਚ ਸੰਘ ਰਾਧੇ ਪ੍ਰਭਾ ਮਨ / ਦਸ਼ /ਭਿ/ਘਆੜਾੀ ਲਈਂ 

/ਨੇਵਾ/ਨ /(ਗੁ.ਗੰੰ.੮੯੯)। ਇਥੇ ਇੰਦੀਆਂ ਲਈ ਬਘਿਆੜੀ 

ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਸੁਭਾ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਮੋਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦਸ-ਬੈਰਾਗਨਿ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦਸ-ਇੰਦੀਆਂ - ਪੰਜ 
ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮ-ਇੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਘਿਆੜ ਵਾਲੋਂ ਸੁਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਦੀਆਂ 

ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਅਰਥਾਤ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 

ਮੂਲ ਸੁਭਾ ਛਡ ਕੇ ਬੈਰਾਗਨ ਵਰਗਾ ਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਦਸ਼ ਬੈਰਾਗਨੈ ਆ/ਗਿਆਕਾਗੀ ਤਝਾ ਨੈਰਮਲ਼ 

ਜੋਂਗ ਘੀਏ /(ਗੁ.ਰੀ.੨੦੮)। 

ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ : ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਂਜ ਇਸ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸੈਦਿਗਧ 

ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਵਿਚ “ਦਸਵੇਂ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ 
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ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸੈਖੇਪੀਕਰਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ 

“ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਦੇ “ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ' ਵਜੋਂ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ “ਆਦਿ-ਗ੍ੰਥ” 

ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚਲ ਪਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਰਥਾਂ ਨੂੰ 

“ਆਦਿ” ਅਤੇ “ਦਸਮ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਣ 

ਲੱਗਿਆ। ਵੇਖੋ 'ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ” (ਬਾਣੀ)। 

ਗੁਰੂ ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ 

ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਫ਼ਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ 

ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਵਿਦਿਆ-ਧਰ” ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ 
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਭਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 

ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ-ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ 

ਗਿਆ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ 
ਕੁ ਪੱਤਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ 'ਵਿਦਿਆਧਰ' ਗੁੰਥ ਦੇ 

ਸਨ। ਇਹ ਪੱਤਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾ-ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਈ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 
ਪਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਈਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ 
ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਥ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਅਥਵਾ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਤਿਆਰ 

ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਦ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ 

ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋ 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ 
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ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ- 

ਦਸਖਤੀ-ਪੱਤਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ-ਕ੍ਰਮ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਅਨੌਕ ਬੀੜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ “ਗੁਰਮਤ 

ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਚਾਰਕ ਸਭਾ', ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ 

ਦੀਆਂ 32 ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਨ 1897 ਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 

ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੈਨ 1902 

ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸਮ-ਗੀੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

ਸੇਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਥ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਵਿਚ ਬਾਣੀਆਂ ਅਥਵਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- 

(1) ਜਾਪੁ, (2) ਅਕਾਲ-ਉਸਤਤਿ, (3) ਬਚਿਤ੍ਰ-ਨਾਟਕ,(ਅਪਨੀ 

-ਕਥਾ) (4) ਚੰਡੀ-ਚਰਿਤ੍ (ਉਕਤੀ ਬਿਲਾਸ), (5) ਚੰਡੀ-ਚਰਿਤ੍ਰ 

(ਦੂਜਾ), (6) ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ, (7) ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਬੇਧ, 
(8) ਚੌਬੀਸ-ਅਵਤਾਰ, (9) ਬ੍ਰਹਮਾ-ਅਵਤਾਰ, (10) ਰੁਦ੍ਰ- 

ਅਵਤਾਰ, (11) ਬਿਸਨਪਦੇ ਰਾਮਕਲੀ ਪਾ. ੧੦, (12) ਸਵੈਯੇ, 

(13) ਖ਼ਾਲਸਾ-ਮਹਿਮਾ, (14) ਸ਼ਸਤ੍-ਨਾਮ-ਮਾਲਾ, (15) 

ਚਰਿਤ੍ਰਪਾਖਿਆਨ, (16) ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅਤੇ (17) ਹਿਕਾਇਤਾਂ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਮਾਂਕ 1 ,2,7,11,12 ਅਤੇ 

13 ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। 

'ਸ਼ਸਤ੍-ਨਾਮ-ਮਾਲਾ (ਅੰਕ 14) ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸ਼ਸਤ੍ਹਾਂ- 

(ਅੰਕ 16) ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ਹਿਕਾਇਤਾਂ (ਅੰਕ 17) ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਜੋ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ (ਅੰਕ 15) 'ਦਸਮ-ਗ੍ੰਥ” ਦੇ 

580 ਪੰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਪਸਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

404 ਚਰਿਤ੍-ਕਥਾਵਾਂ ਵਰਣਿਤ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 

ਇਸਤਰੀ-ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤ੍ਰਿਆ-ਚਰਿਤ੍” 

ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਪੌਰਾਣਿਕ, 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਬੀੜਾਂ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ 

ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੀੜ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ), ਮੋਤੀਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ 

ਬੀੜ (ਪਟਿਆਲਾ), ਸੈਗਰੂਰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਹਰਿਮੰਦਿਰ 

ਸਾਹਿਬ ਪਟਨੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀੜ 

ਦੇਸੀ, ਬਦੇਸੀ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਦਿ ਅਨੌਕ ਚਰਿਤ੍ੁ-ਕਥਾਵਾਂ 

ਪੋਰਾਣਿਕ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਅੰਕ 3,4,5,8,9 

ਅਤੇ 10), ਅਸਲ ਵਿਚ, 'ਬਚਿਤ੍-ਨਾਟਕ” ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। 

“ਬਚਿਤ੍-ਨਾਟਕ” ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਜਾਂ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ 



ਦਸਮ-ਦੁਆਰ 

ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਧਿਆਵਾਂ 

ਦੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੀ “ਅਪਨੀ-ਕਥਾ” ਵਰਣਿਤ ਹੈ।ਫਿਰ ਅੱਠ-ਅੱਠ 

ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ 

ਚੈਡੀ-ਚਰਿਤ੍ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 'ਚੌਬੀਸ-ਅਵਤਾਰ” 

ਹਨ।ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਰੁਦ੍ਰ ਦੇ ਉਪਾਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿੜ੍ਣ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।ਅੰਕ 6 ਉਤੇ ਦਰਜ 'ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ” ਦਾ ਸੋਬੈਧ 
ਅੰਕ 4 ਅਤੇ 5 ਵਾਲੇ ਚੰਡੀ-ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਰਾਣਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਹਨ। 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਦ- 

ਵਿਵਾਦ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ-ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ 

ਗੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ 

ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਭਗਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਤਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗ੍ਰਥ ਵਿਚਲੀ 'ਚਰਿਤੋੋਪਾਖਿਆਨ” ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 

ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਮੂਲ-ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹੀ 

ਇਸਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ। 

ਦਸਮ-ਦੁਆਰ : ਇਕ ਕਲਪਿਤ ਦੁਆਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 

“ਬ੍ਰਹਮਰੈਧ੍' ਅਥਵਾ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤ ਧਾਰਣਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ 

ਦਸਰਥ 

ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਹਨ ਜੀ ਗੁਫਾ ਅੰਦਾਨੈ 

ਗੰਸੈ ਕੰ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ / ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ 

ਨਉਂ ਦੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਦਸ਼ਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਖਾ/ਇਆ / ਗੁਰਦੁਆਰੈ 

ਕਾਇ ਭਾਵਨਾਂ ਇਕਨਾ ਦਸ਼ਵਾ ਦੁਆਰ /ਦਖਾ/ਇਆ / ਤਾਹਿ 

ਅਨੌਕ ਰੁਪ ਨਾਉ ਨਵਾਨਿ/ ਤਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਇ ਪਇਆ? 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੯੨੨)। 

ਦਸ-ਮਰਦਨੁ : ਇਥੇ ਦਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਸ ਇੰਦੀਆਂ - ਪੰਜ 

ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮ-ਇੰਦੀਆਂ।ਦਸ ਇੰਦੀਆਂ 

ਦੇ ਮਰਦਨ (ਮਾਰਨ) ਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ 

ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਤਸ਼ਬੈ ਯਾੰਦ ਕਰਹ ਦਸ ਮਰਦਨੁ ਸ਼ੰਨ/ਤਾ 
ਮਹੌਲ ਬੰਧਨ ਬਰਾ/(ਗੁ.ਰੀ.੧੦੮੪)। 

ਦਸ-ਮਿਰਗੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦਸ ਇੰਦੀਆਂ - ਪੰਜ 
ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮ-ਇੰਦੀਆਂ - ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਹੈ। ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸਤਿਸੈਗਤਿ_ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦਸ 

ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਅਚੂਕ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ - ਦਸ ਅਰਰਨੀ ਸਹਜੇ ਬੀ 

ਆਨ?/ਪਾਂਚ /ਮਰਗਾ ਬੌਧੇ ਸਿਵ ਕਾ ਬਾਨ7/(ਗੁ.ਗੰ.੧੧੩੬)। 

ਦਸਰਥ : ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ 

ਚੰਦਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਇਕ੍ਸ਼ਵਾਕੁ ਵੈਸ਼ ਵਿਚ “ਅਜ” 

ਵਿਚ ਨੌ ਦੁਆਰਾਂ ਜਾਂ ਛਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਂ ਛਿਿਦ 

ਹਨ - ਦੋ ਕੰਨ,ਦੋਂ ਅੱਖਾਂ , ਦੋਂ ਨਾਸਾਂ, ਇਕ ਮੂੰਹ, ਇਕ ਗੁਦਾ, 

ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ 

ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀਆਂ ਉੱਜ ਤਾਂ 353 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਇਕ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਭਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਦ੍ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਗਿਆਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਅਥਵਾ ਕਰਮ-ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਧਕਾਂ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਛਿਦਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਸ 
ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

'ਦਸਮ-ਦੁਆਰ' ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ 

ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਰਕ ਰਾਹੀ 

ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਅਨੁਸਾਰ - ਦਸਮ 

ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ' ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਾਂ ਘਾਣ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੯੭੪) 

ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਅਨੰਦੁ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਵਿਚੋਂ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਪਟਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕੈਕੇਯੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 

ਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ 

ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਤਾਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸ਼ਵਮੇਧ 
ਯੱਗ ਕੀਤਾ। ਯੱਗ ਦੇ ਪੂਰਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਿਸ਼ੀਸ੍ਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 
ਨਾਲ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ 'ਪੁਤ੍ਰੇਸ਼ਟੀ” ਯੱਗ ਕੀਤਾ। 

ਯੱਗ ਦੇ ਅਗਨੀ-ਕੁੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹਾ ਤੇਜਸਵੀ 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ 
ਕਟੋਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਦੁੱਧ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ-ਪ੍ਾਂਪਤੀ ਲਈ 

ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇ 



ਵਸਰਥ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਕੈਕੇਯੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾ ਨੇ ਪੀਤਾ। 
ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਕੇਯੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 
ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾ ਨੇ ਲੱਛਮਣ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 

“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਦੇ ਇਕ ਆਖਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਾਨਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਯੱਗ ਦੇ ਅਗਨੀ-ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੁਰਸ਼ 

ਹੱਥੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ 

ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧ 

ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਭਰਤ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਚੌਥਾਈ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਮਣ 
ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। 

ਕਿਸੇ ਸਮੇ' ਹੋਏ ਦੇਵ-ਅਸੁਰ ਸੈਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਦੀ 
ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਕੈਕੇਯੀ ਸਮੇਤ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਗ 

ਲਿਆ। ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਘਾਇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਥ ਵਿਚ ਅਚੇਤ ਪਏ 
ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਕੈਕੇਯੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕਢ ਲਿਆਈ।ਕੈਕੇਯੀ 

ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰ 

ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਦਾ 

ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। 
ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 

ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਥਰਾ ਦਾਸੀ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਉਤੇ ਕੈਕੇਯੀ 
ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰਾਂ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਦਸੱ-ਦੁਆਰ 

ਸਮਰੂਪ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- ਰਘਬੰ /ਤਲਕਾ ਸ਼ੰਦਰ ਦਸਰਥਾ 

ਘਾਹ ਆਨੇ ਲੰਛ/ਹ ਜਾ ਕਾ ਸ਼ਰਣੰ /(ਗੁਰੀ੍.੧੪੦੧)। 

ਦਸਵੈ-ਆਕਾਸ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਜਾਂ 

ਉਨਮਨ-ਅਵਸਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੋਂ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ 

ਬਿਰਤੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਨਮਨ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਗੁਰਮਾਖਿ ਅੰਤਰ ਸ਼ਹਜਹਾ 

ਹੈ ਮਨੂ ਚੜਿਆ ਦਸ਼ਵੈ ਆਕਾ/ਸੇ /(ਗੁ.ਰੀ.੧੪੧੪)। 

ਦਸਾਹਰਾ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ - ਗੁਰਨਿਆਨੁ ਸ਼ਾਚਾ ਥਾਨੂਤੀਰਲ ਦਸ ਪਰਲਾਸਦਾ ਦਸ਼ਾਹਰਾ/ 

(ਗੁ.ਰੀ.੬੮੭)। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਏ 'ਦਸਾਹਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਅਰਥ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਕ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ 

-'ਜੋਠ ਸੁਦੀ ਦਸਮੀ, ਜਦੋ' ਦਸ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਗਾ 

ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਉਚਿਤ ਅਰਥ ਬਣਦਾ 

ਹੈ ਕਿ 'ਦਸ ਪੁਰਬ” ਅਸਲੋਂ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਤੇਰਾ 

ਜਲਵਾ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ - “ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ”, ਜਿਵੇਂ 

-ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੋਲ ਦਸ਼ਾਹਰਾ ਜੀਉ 

(ਗੁ.ਗੌੰ.੯੭)। ਇਥੇ ਇਹ ਅਰਥ ਸੈਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਉਚਿਤ ਅਰਥ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ 

ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੇਲ ਵਿਆਪਤ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ 

ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ - ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 

ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 

ਰਾਜਾ ਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ 

ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, 

ਧਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ । 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ-ਰੂਪ ਜਲਵਾ ਹੀ ਦਸਾਂ ਪੁਰਬਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮ ਵਾਲਾ 

ਹੈ। 

ਦਸੋ-ਦਿਸਾ : ਵੇਖੋ “ਦਹ-ਦਿਸਾ”। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀ “ਥਿਤੀ” 

ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਵਿਯੋਗ ਕਾਰਣ ਮਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ 

(ਵੇਖੋ) ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਾਪ ਸੀ 

ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਿਆ 

ਸਰਵਣ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਦਸ਼ਰਥ ਕਾਫ਼ੀ ਲੈਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਸਰਥ (ਦਸ਼ਰਥ) ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ - ਜਸ਼ਰਥ ਰਾਇ ਨੰਦੁ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦਾ ਪੁਣਵੈ ਨਾਆਾ 

ਤਤ ਰਲ਼ ਅੰਮਿ੍ਤ ਅਜੈ /(ਗੁ.ਰੋ.੯੭੩)। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਯੇ ਮਹਲਾ 

੪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦਸ਼ਰਥ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਦਰ ਦੇ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਦਸ਼ੇ /ਇਸ਼ਾ ਰਾੰਫਆ 

ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ / ਧਗਨਿ ਅਕਾਸ਼ ਸ਼ਭਾ #ੰਹ ਪੂਤਾ ਪੰਥ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੨੯੯)। 

ਦਸੇ-ਦੁਆਰ : ਇਹ ਦਸ-ਦੁਆਰ (ਦਰਵਾਜ਼ੇ) ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੋ 
ਦਸ ਛਿ੍ਦਾਂ ਅਥਵਾ ਸੁਰਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ। ਇਹ ਦਸ ਛਿਦ੍ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋਂ ਨੇਤਰ, ਦੋ ਨਾਸਾਂ, ਮੁਖ, ਗੁਦਾ, 

ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਲੂ (ਦਸਮ ਦੁਆਰ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਦਸ ਇੰਦਰੇ” ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ- ਦਸ਼ਨੰ ਦਸ਼ੇ ਦੁਆਰ ਜੰ ਠਾਕ 

ਏਕਾਦਸਾਂ ਏਕੁ ਕਰੈ ਜਾਣੀ / (ਗੁ.ਰੋ.੧੨੪੫); ਦਸੀ ਵਸਾ 



ਦਹਸਿਰੋ 

ਦੁਆਰ ਬਸ ਕੀਨੇ /(ਗੁਰੀ੍.੨੯੮)। 

_ਦੇਹਸਿਰੋ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਰਾਵਣ' ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਸ ਸਿਰ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਹੈ -- ਆੰਤਾ ਲੰ ਗਇਆ ਦਹਸਿਰੋ ਲਛਮਣੁ ਆਓ 

ਸ਼ਰਾਪ/(ਗੁ.ਗੰ.੧੪੧੨)। 

ਰਾਵਣ ਦੇ ਇਸ ਨਾਂ 'ਦਹਸਿਰੋ” (ਦਸ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ) ਦੇ 

ਆਧਾਰ ਅਥਵਾ ਅਨੁਕਰਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 

ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਸੂ 

ਸੁਦੀ ਦਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਦਸਹਿਰਾ” 

ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲੰਕਾ ਉਤੇ ਜਿੱਤ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਸ (ਦਹ) ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵਧ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਿਜਯਾ-ਦਸ਼ਮੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਉੱਲਾਸ 

ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਨੇਕੀ ਨੇ ਬਦੀ 

ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਸੂ ਸੁਦੀ ਇਕ ਤੋਂ' ਨੌ ਤਕ ਦੇ 

ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ “ਨੌਰਾਤੇ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 

ਦੇਵੀ-ਉਪਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ-ਦੇਵੀ (ਵੇਖੋ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਾਮ-ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ 
ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

“ਰਾਮ-ਲੀਲਾ” ਅਸਲ ਵਿਚ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ 

ਨਾਟਕੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਦੀ 

ਲੀਹ ਉਤੇ ਕਾਸ਼ੀ (ਬਨਾਰਸ) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 

ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਦ ਮੇਘਾ ਭਗਤ ਨੇ “ਰਾਮ-ਚਰਿਤ-ਮਾਨਸ' ਦੇ 

ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੰਚ-ਕੋਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ 

ਖੇਡੀ ਸੀ। ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਵਿਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਮੁਖ-ਮੁਖ 

ਘਟਨਾਵਾਂ - ਰਾਮ-ਜਨਮ, ਯੱਗ-ਰਖਿਆ, ਸੁਅੰਬਰ, ਬਨ 

-ਗਮਨ, ਸੂਰਪਣਖਾ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟਣਾ, ਸੀਤਾ-ਹਰਣ, 

ਰਾਮ-ਸੁਗ੍ਰੀਵ-ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸੀਤਾ ਦੀ ਖੋਜ, ਰਾਮ-ਰਾਵਣ-ਯੁੱਧ, 

ਭਰਤ-ਮਿਲਾਪ, ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆਦਿ - 

ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀਆਂ ਰਾਮ-ਲੀਲਾਵਾਂ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਮ-ਲੀਲਾ 

ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੰਚਨ ਲਈ ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ 

ਦਹ-ਦਿਸਾ 

ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 

ਵਿਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ 

ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਦੀ ਪਟ-ਕਥਾ ਦੇ ਸੈਕੇਤ 

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇ' ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਅਜ-ਕਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਦੀ ਪਟ-ਕਥਾ ਮੁਖ ਤੌਰ 

ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟੋਹਾਨਵੀ ਦੀ ਆਰੀਆ ਸੈਗੀਤ ਰਾਮਾਇਣ” 

`ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਝੰਗ 

ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਖਡਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਭਜਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਾ-ਮਖ਼ੌਲ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਚਿਆ 

-ਖੁਚਿਆ ਰੂਪ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਲਹਿੰਦੇ 

ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਦਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ 

ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 

ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜਲੂਸ ਦਸਹਿਰਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 

ਵਿਚ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਰਾਵਣ 
ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 

ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਦ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 

ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ 
ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪਟਾਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਲੋਕੀ' ਮਲੋਜ਼ੋਰੀ ਰਾਵਣ ਆਦਿ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ 

ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਚਣ-ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 

ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਦੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਖ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ 
ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਬਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕੇਗੀ। 

ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੀਨੋ ਦਾ ਰਸ ਪੱਕ ਰਿਆ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦਹ-ਦਿਸਾ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਇਏ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦਸ 

ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ -- ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ 



ਦੁਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ 

ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਕੋਣ ਅਤੇ ਆਕਾਸ ਤੇ ਪਾਤਾਲ। ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ 

ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੋ ਖੋਜ ਲਵੋਂ , ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ 

ਹੋਵੇਗੀ -ਦਹ /ਦਸ਼ ਖੌਜਡ' ਹਮ /ਫਠੇਂ ਮਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਹਰੇ 

ਪਾ/ਇਅੜਾ ਘ/ਡ ਆਏ ਰਾਮ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੫੪੨)। 

ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ : ਵੇਖੋ, “ਓਅੰਕਾਰ, ਬਾਣੀ'। 

ਦਖਿਣਾ : ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 'ਜਜਮਾਨ' ਮਿਥ 
ਕੇ ਉਸ ਤੋ ਹਰਿਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਖਿਣਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੋਰਾ ਜਜਮਾਨੁ //ਇਕਾ ਦਾਖਣਾ ਹਉਂ 

ਤੌ ਪਹਿ ਆਗਾਉਂ ਦੇਹਿ ਆਪਣਾ ਨਾਨੁਂ /੧ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੨੯)। 

“ਦਖਿਣਾ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸੱਜਾ ਹੱਥ' ਜਾਂ 'ਸੱਜੀ 

ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 

ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ 

ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ , ਪਰੋਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ 

ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਵਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦਖਿਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । ਧਾਰਮਿਕ 

ਕਰਮਾਂ, ਯੱਗਾਂ , ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ 
ਵੇਲੇ ਦਖਿਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਖਿਣਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਯਜਮਾਨ 

ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਨਕਦੀ, ਅੰਨ, ਬਸਤ ਆਦਿ ਦਖਿਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਖਿਣਾ ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ? ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਸਬ-ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਅਜ-ਕਲ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਜਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੋਹਿਤ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਵਸ 

ਦਿਸ਼ਾ'। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੱਗ, ਦਾਨ-ਕਰਮ ਆਦਿ ਦੇ 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਜਾਂ ਪਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 

ਪਦਾਰਥ , ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਧਨ ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦਖਿਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ 

ਹੈ।ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰੂ-ਕੁਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ 

ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਿਣਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 

ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ 

ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇਂ 

ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੋ ਕੁਝ ਭੇਂਟ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧਨਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 

ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁਕਦੇ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ 

ਸ਼ਰਧਾ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ , 

ਉਹ “ਦਖਿਣਾ' ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ-ਦਖਿਣਾ 

ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 
ਇਹ ਨਗਰ ਜੋ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਡੱਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ 

ਦੀ ਰੀਤ ਚਲ ਪਈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨ 

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਦਖਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਲਰੀ । ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਥਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਣਿਮਾ (ਹਾੜ 

ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਣਮਾਸੀ) ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਾਰਥ, 

ਫੁਲ-ਫਲ, ਜਾਂ ਮਿਠਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਦਖਿਣਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 
ਦਖਿਣਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੋਧ 

ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੱਗ 

ਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਪਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਦਖਿਣਾ ਦਿੱਤੀ 

ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ 
ਇਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੌਵੇਂ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ 

ਸਿੰਘ ਹੱਥੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੀੜ ਹੁਣ “ਦਮਦਮੀ 

ਬੀੜ' (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 
ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੂਲ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਰਾਮੇ ਅਤੇ ਤਿਲੋਕੇ ਨੇ ਇਥੇ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 

ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕ ਬੰਦੂਕ ਪਈ ਹੋਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ 

ਸੇਬੈਂਧ ਭਾਈ ਡੱਲੋਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
ਦੀ ਇਕ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਪਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਂਦੀ। ਦਖਿਣਾ ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ 'ਇਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਖੜਗ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। 



ਦਮਦਮੀ-ਬੀੜ 

ਦਮਦਮੀ-ਬੀੜ : ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਆਦਿ-ਬੀੜ ਦੇਣੋ' 

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਦਮਦਮਾ 

106 ਦਰਸਨ 

ਦਰਸਨ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। 
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਤਿ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿਚ 

ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 

ਸਾਹਿਬ ਸੈਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ 

ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਦਮਦਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ 

ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਦਮਦਮਾ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ 

ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ 

ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ 

ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ 

ਤਰਕ ਪੂਰਣ ਕਥਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 

ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਭੇਦ ਹਨ। ਇਕ ਭੇਦ “ਵਿਗਿਆਨ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ 

ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਥੂਲ ਭਾਵ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭੇਦ ਹੈ “ਅਧਿਆਤਮ” ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 
ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਉਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋ' ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਈ ਬੀੜ 

ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਵੇ' ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 

“ਧਰਮ-ਦਰਸ਼ਨ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰਸੈਗ ਦਾ ਸੈਬਧ ਧਰਮ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 

ਅਤੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਦਮਦਮਾ 

ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਦਾਂ ਤੋ' ਮੰਨਦੇ 

ਹਨ। ਵੇਦ” ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ , ਦਰਸ਼ਨ , ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ 

ਸਭ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਰੋਤ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵੇਦਾਂ 

ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ 

ਬੀੜ ਵਿਚਲੀ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ-ਕਲ ਛਪੀਆਂ ਬੀੜਾਂ 

ਇਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦਮੋਦਰ/ਦਾਮੋਦਰ : ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ 
ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਲਕ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਨੂੰ 

ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ 

ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੈਗੀਤਮਈ ਕਾਵਿ 

ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਅਨੌਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ 

ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਨ 

ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦਰ 

(ਪੇਟ) ਦੁਆਲੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਖਲ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਰ 

(ਪੇਟ) ਨਾਲ (ਦਾਮ) ਬੈਨ੍ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ 'ਦਾਮੋਦਰ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਉਖਲ ਸਮੇਤ ਘਰੋਂ' ਭੱਜੇ 

ਅਤੇ ਯਮਲਾਰਜੁਨ (ਕਊ ਦਾ ਜੋੜਾ-ਬਿਛ) ਵਿਚ ਉਖਲ ਨੂੰ 

ਫਸਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੁੜਵਾਂ ਬਿਿਛ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਰਦ 

ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਪੇ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਲਕੂ ਵਰ ਅਤੇ ਮਣੀਗੀਵ ਸਨ 

ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

'ਦਾਮੋਦਰ” ਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ-ਵਾਚਕ ਅਰਥ 

ਵਿਚ ਪ੍ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ' - ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਮੰਦਰ 

[੧ ॥ 

ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅੱਗੋ 

ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਿ- 

ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਮੰਨ ਕੇ 

ਚਲਦੇ ਹਨ, ਆਸਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਖਟ-ਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ-ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ 

ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ - ਜੈਨ, ਚਾਰਵਾਕ ਅਤੇ 

ਬੌਧ। ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਸਤਿਕ ਇਸ 

ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀ' ਮੰਨਦੇ -“ਨਾਸਿ੍ਤਕੋ 
ਰਾਇਆ ਜੀਓ/(ਗੁ.ਰੀ.੨੧੬); ਦਾਐੰਦਰ ਦਇਆਲ ਆਰਾਗ੍ਹਾ 

ਗੀਬੈਦ ਕਰਤਾ ਸ਼ਹਾਵੀ /(ਗੁ ਰੀ .੧੨੧੮); ਦਾਮੰਦਰ ਦਇਆਲ 

ਗਲਾ ਸਰਬਸ਼ ਸੰਤਾ ਜਨਾ ਧਨ ਮਾਲ /(ਗੁ.ਰੀ.੮੨੪)। 

ਵੇਦਨਿੰਦਕ:”। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ 

ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ “ਦਰਸ਼ਨ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ 



ਦਰਗਹ/ਦਰਗਾਹ 

ਆਸਤਿਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੌ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੌ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 

ਦਰੂਦ 

ਦਰਬਾਰ/ਦਰਵਾਰ : ਫ਼ਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੁਨਿਆਵੀ 

ਆਚਾਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੈਤਾਂ-ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾ 

ਪ੍ਰਤਿ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਲਈ ਯੁਗ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਯੋਗੀ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣ ਕਰ 

ਲਿਆ। ਜੋ ਉਪਯੋਗੀ ਨ ਲਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਸ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾ ਰੂਪ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 

ਸਮਦਰਸੀ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਦਰਸ਼ਨ ਛੋਡਿ ਭਏਂ ਸਮਦਰਸਾ ਏਕ ਨਾਨ ਧਿਆਵਾ/ਹਿਗਾਂ / 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੦੩)। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਦਰਸੀ- ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੋਂ 

“ਦਰਸ਼ਨ' ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ -- 

ਇਕਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਰਤਨੈਤਿ ਨ ਆਈਆ ਸਾਦ ਨ ਕਗ/ਹਾ 

ਵੀਚਾਰੁ / /ਵੇਛ/ੜ਼ਿਆ ਕਾ /ਕਾਆ /ਵਛੁੜੈ /ਜੈਨਾ ਦੂਜ ਭ0ਇ 
ਆਨ /(ਗੁਰੀ੍.੫੮੭)। 

ਦਰਗਹ,ਦਰਗਾਹ : ਫ਼ਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਦਰਬਾਰ।ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “'ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਰਬਾਰ” 

ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਸਾਚੋ ਕਉਂ ਸਚੁ ਜਾਣੁ / 

ਤੁ ਸਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਤੌਗੰ ਦਰਗਹ ਚਲੰ ਆਣੁ / 

(ਗੁ ਗੀ.੧੫)। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, 

ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ - #ਿਓਂ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਗਰ ਨ ਵਸ਼ੈ ਮਨ 

ਮਾਹਿ /(ਗੁ.ਰੀ.੨੧)। 

ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ 

ਸਾਧਨ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ' ਹੋਈ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ - ਕ/ਨ ਝੰਦਨਾ ਲਥ ਬਾਰ /ਥਕਾ ਪੰਨਓ 

ਪੂੜ ਦਰਸ਼ਾਰ/ (ਗੁ.ਰੰ੍.੮੩੭) । ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ।ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਉਸ 

ਦਾ ਜੈ-ਜੈ-ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ 

ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੰਦਾ ਹੈ - ਅਗ਼ੰਝਰ ਰਹਹੁ ਡੌਲਹੁ ਮਤਾ ਕਬਹੁ ਗੁਰ 

ਕੀ ਝਚਾਨੇ ਅਧਾਮਰੇ/ ਜੰ ਜੰ ਕਾਰ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਊਜਲ 
ਦਰਝ਼ਾਰ/ (ਗੁ.ਰ੍.੬੮੭)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹੀ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ - ਦਰਬਾਰਨਾ 

ਹਿ ਤੌਰੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸ਼ਰਨ ਪਾਲਨ ਟੀਕਾ/(ਗੁ .ਰੋ੍.੫੦੭)। 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 

“ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ' ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਬਿ ਦੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਥਾਨ ਅਥਵਾ ਸਭਾ-ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 

ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ' ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 

ਆਦਿ। 

ਦਰਿ-ਵਾਟ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
ਦੁਆਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ । ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਵਿਛਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦਾਰ 

ਵਾਟ ਓਪ/ਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇਇ ਤਾ ਖਾਨੰਹਿ /(ਗੁ.ਰ੍.੩੭੩)। 

ਦਰੂਦ : ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ 

ਹਨ - ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੇਨਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤ, ਬਰਕਤ , ਉਸਤਤ। 

ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਕੁਰਾਨ” ਵਿਚੋ 

ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਆਇਤ ਨੂੰ “ਦਰੂਦ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਤੋੱ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ 

ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਈਆ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 

ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਮਾਦਰਿਤ ਦਸਿਆ ਹੈ - 

ਸਤਗੁਰ ਸ਼ੇਵੇ ਆਪਣਾ ਹਉਂ ਸ਼ਦ ਕੁਰਬਾਣੰ ਤਾਸ਼ / ਖੜਿ ਦਰਗਹਾ 

ਧੈਨਾਈਆਐ ਆਖ ਗੱਡ ਨਾਮ ਨੇਵਾਲ਼ /(ਗੁ.ਰੀ .੨੧)। 

“ਦਰੂਦ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਧਕ ਰੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੋ ਸਦਾ ਦੁਆਈਆ ਕਲਾਮ 

ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ -- ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਇਕਾ ਕਾਜ ਮਲਾ ਦਾਰੇ ਦਰਵੌਸ਼ 

ਗੰਦਾ / ਝਰਕਾਤਿ ਤਿਨ ਕਉਂ ਅਗਲਾ ਪੜਦੇ ਰਹਾਨੇ ਦਰੂਦਾ/ 

(ਗੁਰੀ੍.੫੩)। 



ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ 

“ਦਰੂਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ 

ਪਿਤਰਾਂ ਨਿਮਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੀਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਆਏ ਫ਼ਕੀਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਸ਼ਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਰਾਂ ਨਿਮਿਤ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। 

ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 

ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦਾਸੂ : ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ 7 

ਅਗਸਤ, 1524 ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਦੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। 

ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਥਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਲੋ' 

ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੈਂਪਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, 
ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ” ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ। 

ਬਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਾਸੂ 

108 ਦਾਨ 

ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਸਨ। ਦਾੜੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਘੋੜੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਘੋੜੀ ਨੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਨ ਦਿੱਤਾ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਚ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਗ ਤੜਵਾ 

ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਕ ਉਹ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਿਆ 

ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਦੇ 

ਗੁਜ਼ਰਨ ਉਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਲਈ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਰਤਣ `ਤੇ ਬਹੁਤਾ 

ਸਮਾਂ ਜੀਵਿਤ ਨ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤੈ 

ਡੂਮਿ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਾਦਰ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਦਰ੍ਦੁਰ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤਦਭਵ ਬਣੇ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੱਡੂ , ਮੇਂਡਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਮਨਮੁਖ ਜਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਗੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੀਤਕ 

ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਡੂ ਤਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਦਾ 

ਕਾਈ ਜਾਂ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ 

ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮਿ੍ਤ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ -- /ਲਿਮਲ ਮਝਗੰਰੇ ਬਸਿ /ਨੈਗਮਲ਼ ਜਲ ਦਮਨ 

ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ।ਰਾਇ 

ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤੈ ਡੂਮਿ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ 
ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਦਾੜੂ : ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪੀਵੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ 

ਜੋ 1537 ਈ. ਵਿਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 

ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾਸੂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ 

ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ 

ਨੇ ਯੌਗਿਕ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਕਾਇਮ 

ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵੇ' ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਚਲਿਨ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਵੈਲੇਂ 

ਜਾਵਲ ਰੇ / ਪਦਮ/ਨੇ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤਿ ਸੰਗ ਦੋਖ ਨਹ 

ਗੇ/ ਫਾਦਰ ਤੂ' ਕਥ/ਹ ਨ ਜਾਨ/ਨੇ ਨੇ / ਭਖ/ਨੇ ਨਲਾਲ਼ ਛਗ਼ਸ 

/ਨਿਰਮਲ ਜ਼ਲ ਅੰਮਿ੍ਤ ਨ ਲਖਾਨੇ ਰੈ /(ਗੁ.ਰੀ.੯੯੦)। 

ਦਾਨ : ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਦਾਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ 

ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰੂਪ 

ਹਨ -- ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਨੈਮਿਤਿਕ (ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ 

ਹੋਵੇ)। ਚੌਹਾਂ ਵਰਣਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਦਾਨ ਲੈਣ 

ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ । ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦੀਨ-ਦੁਖੀਆਂ, 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਜ੍ਤ੍ਯਕਲ੍ਪਤਰੁ” (ਦਾਨ-ਕਾਂਡ) ਅਤੇ 

ਬੱਲਾਲਸੇਨ ਰਚਿਤ 'ਦਾਨ-ਸਾਗਰ' ਵਿਚ ਅਨੌਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨਾਂ 

ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੋਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਲੋਖ 

ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਲਤ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਵਿਸ਼੍ਣੁਧਰ੍ਮੋਤਰ-ਪੁਰਾਣ” (3/317) ਵਿਚ ਹਰ 

ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ 
ਕਿਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਦਰਦ ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਦਾੜੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਛਡ ਜਾਣ 

ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾੜੂ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ 

ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 



ਦਾਨ 

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ -- ਅਸ਼ਮੇਧ ਜਗੁ ਕਨਜੈ ਸੋਨਾ ਗਰਭਾ 

ਦਾਨ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਆਂ ਅੰਡੇ ਤਊ ਨ ਪੂਜ / ... ਗੰਗਾ ਜਉ 
ਗੌਦਾਵਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁੰ/ਡੇ ਜਉ ਕੰਦਾਰ ਨ੍ਰਾਈਆ ਗੌਮਤਾੰ ਸਹਸ਼ 

ਗਊਂ ਦਾਨ ਕੀਜੈ / ... ਅਸ਼ ਦਾਨ ਗਜ ਦਾਨ ਸੈਹਜ਼ਾ ਨਾਗੀੰ 

ਭੂਮ ਦਾਨ ਐਸ਼ੇਂ ਦਾਨੁ ਨਿਤ /ਨੈਤਹ' ਕਨਜੈ/ ਆਤਮ ਜਉ 

/ਨੈਰਮਾ/ਏਲ਼ ਕਾਜੀ ਆਪ' ਝਰਾਲਾ/ਰ ਕੰਚਨੁ ਦਨੈਜੈ ਰਾਮ ਨਾ. 

ਤਊਂ ਨ ਪੁਜੰ/(ਗੁ.ਗੰ.੯੭੩)। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 

ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ 

ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦਾ 

ਉਚੇਚਾ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ 

ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੋ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਘਨ 

ਥਾਇ /ਕੈਛੁ_ ਹਥਹੁ ਦੋਇ / ਨਾਨਕ ਰਾ ਪਛਾਣ/ਹ ਐਇ/ 

(ਗੁ.ਰ੍ਰੰ.੧੨੪੫)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਮਾਨ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਭਾਵ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਂਗ ਨਿਰਰਥਕ ਹੈ -- 
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ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵੇਲੇ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ, 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ 

ਦਾਨ ਹੈ - ਗਨ ਕਾ ਨਾਨ ਧਿਆ/ਏ ਸਾਂਟੇ ਸਭਨਾ ਨੇਂ ਕਠਿ 

ਢਾਲ਼ /ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੫)। 

ਦਿਰੀਬਰ (ਜੈਨ) : ਜੇਨ-ਮਤ (ਵੇਖੋ) ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਸ 
ਦੇ ਸਾਧਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਬਰ ਅਥਵਾ ਬਸਤ੍ਰ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਗੇ ਸਾਧਾਂ 

ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜੈਨ-ਮਤ ਦੋ 

ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ-- ਇਕ ਦਿਰੀਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਸ਼੍ਰੇਤਾਂਬਰ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ' ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਦਿਰੀਬਰ ਬਹੁਤ 

ਕਠੋਰ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਤਾਂਬਰ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ ਸਨ। 

ਸ਼੍ਰੇਤਾਂਬਰ ਸਾਧਕ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 

ਭਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਤੀਰਥ ਝਰਤ ਆਰ ਦਾਨ ਕਾਨ ਨ ਮੰ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ / ਨਾਨਕ 

ਨਹਫਲ ਜਾਤ /ਤਿਹ ਲਿਉ ਕੁੰਦਰ /ਏਸਨਾਨੁ /(ਗੁ.ਰ.੧੪੨੮)। 

ਦਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ 

ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਅਵਸਰਾਂ ਉਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖ 
ਹੈ।ਧਰਮ-ਅਰਥ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ “ਦਸਵੰਧ” ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਨ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ “ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ" ਹੈ। ਇਸ 
ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਚਟੀ-ਬੱਧਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ 

ਤਾਂ ਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਲਾਭ - ਝਧਾ ਚੀ 

ਲੋ ਭਠੇ ਨ ਗੁਣੁ ਨ ਉਪਕਾਰ /(ਗੁ.ਰੌ੍.੭੮੭)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨ 

ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- 

ਦਾਨੁ ਆਹੈੰਡਾ ਤਨ? ਖਾਕੁ` ਜੰ ਨਲ ੜ ਮਸਤਕ ਲਾਈਨ 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੪੬੮)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਿਕ ਰੀਤਾਂ 

ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਬਸ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਨਿਰਾਭਿਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਦਿਰੀਬਰ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਤਿ 
ਮੋਹ ਨ ਰਖਣ ਦੀ ਕੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਬਸਤ੍ਰ ਤਕ 

ਧਾਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ 

ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ 

ਲੋਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਿਗੀਬਰ ਸਾਧਕ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਦਇਆ /ਦਗੰਬ੍ਰ ਦੌਹ ਲੰਚਾਨੰ/ ਆ/ਪ 

ਮਰੈ ਅਵਰਾ ਨਹ ਆਗੀ /(ਗੁ .ਰੌ੍.੨੫੬)। 

ਦਿਰੀਬਰ (ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ) : ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਸੈਤ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਦਿਰੀਬਰ (ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ) ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 

-- ਬਸਤ੍ਰ ਓਤਾਹੰਰੇ/ਦਗੰਥ੍ਰ ਹੌਗੁ / ਜਟਾ ਧਾਰਿ /ਨੈਆ ਕਮਾਵੈ 

ਜੋਗਾ /(ਗੁ.ਰੰ.੧੧੬੯)। 

“ਦਿਰੀਬਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸਾ (ਦਿਕ) 
ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ (ਅੰਬਰ) ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ “ਨਾਗਾ 

ਸਾਧੂ"।ਨਾਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਸਾਧੂ ਹੈ ਜੋ ਨੰਗਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਭਸਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਤਰ ਵੈਸ਼ਣਵ ਜਾਂ ਸ਼ੈਵ ਹਨ। 
ਸ਼ੈਵ ਨਾਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸੁਭਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ 



ਦਿਨ-ਰੈਣਿ, ਮਹਲਾ ਪ 

ਟੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵੀ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ 

ਮਤ ਦੇ ਨਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਸੈਨ 1760 
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ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ - ਜੰਬੁ,ਪਲਕ੍ਸ਼, 

ਸ਼ਾਲਮਲਿ, ਕੁਸ਼, ਕੌੱਚ, ਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ। 

ਵਿਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ `ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਹੋਈ 

ਇਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੇਵ ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ 18000 ਵੈਸ਼ਣਵ ਨਾਗੇ 

ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਅਜ-ਕਲ ਦਾਦੂ-ਪੰਥ ਦੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ 

ਅਖਾੜਾ ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਹੈ। ਉੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਿਆਂ 

ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਹਨ - ਦਾਦੂ ਪੰਥੀ, ਰਾਮਨਾਮੀ ਅਤੇ 

ਵਿਸ਼ਣੂਸਵਾਮੀ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸ਼ਪਤ ਦੀ੫ ਸਪਤ ਸ਼ਾਗਰਾ ਨਵ ਖੰਡ ਚਾ/ਨੇ ਵੇਦ 

ਦਸ਼ਾ ਅਸਟ ਪੁਰਾਣਾ / ਹਨ ਸਭਨਾ /ਵਾੰਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਰ 

ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ/(ਗੁ.ਰੋ.੮੪)। ਵੇਖੋ 'ਸਪਤ-ਦੀਪ'। 

ਦੀਬਾਨ/ਦੀਵਾਨ : ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਦਰਬਾਰ, ਸਭਾ, ਸਮਾਜ, ਸੈਗਤ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਲੋਂ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ- 

ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਲੌਗਨੰ/ਦਗੰਬਰ 

ਸੰਨੇਆਨੀ ਥਟੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਗੋਗਟੇ ਢੋਆ / ਪ੍ਥਮ ਆਏ 

ਕਾਲਯੇਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗਰ ਰਝ ਹੋਆ /(ਗੁ.ਰੌ੍.੧੧੧੬)। 

ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ, ਤਖ਼ਤ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 

ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ “ਦੀਵਾਨ” 
ਦਿਨ-ਰੈਣਿ, ਮਹਲਾ ੫ : ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਚਾਰ 
ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਸੁਧਰੇ। ਉਦੋ 

ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨ 

ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੁਖਮਨੀ, ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ, 

ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਅਤੇ ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਢਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਉਪਰੈਤ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਰਹਿਰਾਸ, ਕੀਰਤਨ-ਸੋਹਿਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੈਤ ਅਰਦਾਸ 

ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ' ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੈਤ-ਸੇਵਾ ਦੇ 

ਲਾਭ ਉਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਨੀ ਹੈ 

- /ਦਿਨ ਗੈਂਟ /ਜੈ ਪਭ ਕੰ ਸ਼ੋਵਦੇ /ਤਨ ਕੰ ਸ਼ਦ ਸ਼ਲਿਹਾਰ / 

(ਗੁ.ਗੋੰ.੧੩੭)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਕ-ਗਿਣਤੀ 

ਕੁਮਵਾਰ 9,10,8 ਅਤੇ 9 ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸਰਲ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਰਣਾ-ਦਾਇਕ ਹੈ। 

ਦੀਪ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਦੀਪ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤਦਭਵ ਬਣੇ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ 

ਦੇਸ਼। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸੱਤ ਦੀਪਾਂ 

ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੈਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 

ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ। ਇਹ 'ਹਰਿ ਦਾ ਦੀਵਾਨ” ਹੈ।ਜੋ ਇਸ ਦੀਵਾਨ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰੀ 

ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਜੌ ਮਿਲਿਆ ਹ/ਨ ਦੀਝਾਣ 

/ਨਉਂ ਸੋਂ ਸਭਨਾ ਦੀਂਬਾਣਾ ਨੰਮਲਿਆ / /ਜਿਥੈ ਓਹੁ ਜਾਇ /ਤਥੈ 
ਓਹੁ ਸ਼ੁਰਖਨੂ ਉਸ ਕੰ ਮ/ਹ /ਡਠੰ ਸਭਾ ਪਾਪੀ ਤਾਨਿਆ/ 
(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੮੭)। 

ਦੁਆਦਸ-ਸਿਲਾ : ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 
ਨਿੰਦਕ ਲਈ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ੍ਹਾਂ 

ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਖੂਹ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ 



ਦੁਆਦਸ-ਸੇਵਾ 

ਬਣਵਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ - ਲੇ ਓਹੁ ਆਨਿਸ਼ਨਿ 

ਤਹੌਰਥਾ ਨ੍ਰਾਵੈ / ਜੇ ਓਹੁ ਦੁਆਦਸ਼ /ਸ਼ਲਾ ਪੂਜਾਵੰ / ਜੇ ਓਹੁ ਕੂਪਾ 
ਤਟਾ ਦੋਵਾਵੀ / ਕਰੋ /ਨੈਂਦਾ ਸਭਾ /ਬਰਥਾ ਜਾਵੈ /(ਗੁ.ਗ੍੍.੮੭੫)। 

“ਦੁਆਦਸ-ਸਿਲਾ' ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 

ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ 

ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ 
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਿਰ-ਲਿੰਗਾਂ 
ਨੂੰ 'ਦੁਆਦਸ-ਸਿਲਾ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਨਵੈਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ 

ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਜਿਵੇਂ-- ਵਿਸ਼ਣੂ-ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸ਼ਿਵ-ਪਾਰਬਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ- 

ਸਰਸਵਤੀ, ਗਣੇਸ਼, ਕਾਲੀ, ਭੇਰਵ, ਸੂਰਜ, ਇੰਦ ਅਤੇ ਯਮ। 

ਦੁਆਦਸ-ਸੇਵਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। 
ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਵ-ਧਰਮੀ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਿਰ-ਲਿੰਗਾਂ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ-ਧਰਮੀ, 

ਵਿਸ਼ਣੂ-ਲਕ੍ਸ਼ਮੀ, ਸ਼ਿਵ-ਪਾਰਬਤੀ, ਬ੍ਹਮਾ-ਸਰਸਵਤੀ, ਗਣੇਸ਼, 

ਵਿਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਬਾਰੇ ਧਰਮ-ਰੀ੍ਥਾਂ 

ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਚਲਣਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਵਤਾ-ਧਾਮ ਨੂੰ 

ਪਰਸਣ ਲਈ ਚਲਣਾ (ਤਿੰਨ ਪਦ-ਸੇਵਾ); ਪੂਜਾ ਲਈ ਫੁੱਲ 

ਪੱਤੇ ਤੋੜਨਾ, ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ (ਤਿੰਨ 

ਕਰ-ਸੇਵਾ); ਨਾਮ-ਕੀਰਤਨ (ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਦੀ` ਸੇਵਾ); 

ਦੁਇ-ਰਾਹ 

ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਸਵਰਣਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੈਰਉ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਦੁਆਦਸ਼ ਦਲ 

ਅਭਅੰਤਭੈ ਪਰਗਾਸ਼ / ਰਜ ਪੰਕਜ ਆਹੇ ਲੀਓ /ਨੇਵਾਸ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੧੧੬੨)। ਵੇਖੋ “ਖਟ ਚੱਕਰ”। 

ਦੁਆਦਸਿ-ਮੁਦ੍ਹਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 12 ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਦ੍ਰਾਵਾਂ 
(ਚਿੰਨ੍ਹ)। ਇਹ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮੁਦਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਪੰਜ ਮੁਦ੍ਹਾਵਾਂ 
(ਚਿੰਨ੍ਹ) ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ (ਜਨੇਊ, ਮਿਿਗਛਾਲਾ, ਮੁੰਜ ਦੀ ਤੜਾਗੀ, 

ਕਰਮੰਡਲ, ਸ਼ਿਖਾ), ਤਿੰਨ ਮੁਦ੍ਾਵਾਂ ਵੈਸ਼ਣਵਾਂ ਦੀਆਂ (ਤਿਲਕ, 
ਕੈਠੀ, ਤੁਲਸੀਮਾਲਾ); ਦੋ ਮੁਦ੍ਰਾਵਾਂ ਸ਼ੇਵਾਂ ਦੀਆਂ (ਰੁਦ੍ਰਾਖਸ਼ ਅਤੇ 

ਤ੍ਰਿਪੰਡ); ਇਕ ਮੁਦਰਾ ਯੋਗੀ ਦੀ (ਕੰਠ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ); ਇਕ 
ਮੁਦਰਾ ਸੈਨਿਆਸ ਦੀ (ਤ੍ਰਿਦੰਡ)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੀ 'ਥਿਤੀ' ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਦੁਆਦਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਦਸੀ ਤਿਥੀ 
ਨੂੰ ਮਨ 12 ਮੁਦ੍ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 

ਰਾਤ-ਦਿਨ ਜਾਗਿ੍ਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ -- ਦੁਆਦਾ/ਸ ਮੁਦਰਾ ਮਨੁ ਅਓਹੁਤਾ/ ਆਹ/ਨੈਨ 

ਜਾਗ/ਹ ਕਬਾਹੇ ਨ ਨੁੜਾ /(ਗੁ.ਰੋ੍.੮੪੦)। 

ਦੁਆਪਰ,/ਦੁਆਪੁਰਿ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਕਲਪਿਤ 
ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਧੌਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ 

ਪੈਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ -- ਦੁਆ ਧਰ ਦਾਇ 

ਧੌਰ ਰਖਾਏ / ਗੁਰਮਾ/ਖ ਹੋਵੈ ਤਾ ਨਾ# /ਦਰੜਾਏਂ /(ਗੁਗ੍੍ੰ.੮੮੦)। 
੨੩੨੪ 

ਹਰਿ-ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ (ਕਰਣ-ਸੇਵਾ); ਮੂਰਤੀ ਦਰਸਨ ਕਰਨਾ 

(ਨੇਤਰ ਸੇਵਾ); ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਰ ਉਪਰ ਰਖਣਾ ਅਤੇ 

ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ (ਸਿਰ-ਸੇਵਾ); ਦੇਵਤੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ 
ਫੁੱਲ ਸੁੰਘਣਾ (ਨਾਸਿਕਾ ਸੇਵਾ)। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ' ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਤਮ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਭੈਰਉ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਲਓਂ ਗੁਰਦੇਓ ਤ ਦੁਆਦਸ ਸ਼ੇਵਾ/ 

ਜਉ ਗੁਰਦੋਉਂ ਸਭੈ /ਬਖ ਮੇਵਾ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੬੭)। 

ਦੁਆਦਸ-ਦਲ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੇ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਇਕ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੰ “ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ 12 

ਖੋ “ਦ੍ਰਾ ਪਰ, ਯੁਗ”। 

ਦੁਇ-ਰਾਹ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋ ਮਾਰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ --ਤੂ ਸ਼ਚਾ ਸਰਜਣਹਾ੍ਰ 
ਅਲ਼ਥ ,/ਨੈਰੀਂਦਿਆ ਜੀਉ / ਏਕ ਸ਼ਾਹ ਦੁ/ਇ ਰਾਹ ਵਾਦਾ 

ਵਧੀਦਿਆ ਜੀਇਂ / (ਗੁ .ਗੋ੍.੬੮੮)। ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਦੂਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਅਤੇ 

ਨਿਵਿਤੀ ਮਾਰਗ, ਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਤਿਕਤਾ ਅਤੇ 

ਨਾਸਤਿਕਤਾ, ਚੌਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ। ਮੇਰੇ 

ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੇ 

ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਅੰਦ ਨੂੰ “ਦੁਇ-ਰਾਹ' ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਾਇਤ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 



ਦੁਸਾਸਨ 

ਦੁਸਾਸਨ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸ਼ਾਸਨ 

ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ , ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕਰੇ! 

'ਦੁਸ਼ਾਸਨ” ਕੁਰੁਵੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 

ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਨਿਡਰ 

ਯੋਧਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਜੂਏ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਏ, 

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੋੋਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਬੈਠੇ , ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਪਤੀ 

ਨੂੰ ਰਣਵਾਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੁਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ - ਅੰਦ/ਰੇ ਸਭਾ ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਣੰ ਮਥੰ ਵਾਲ ਦ੍ਰੌਪਤਾੰ 

ਆਂਦ?/ ਦੂਤਾਂ ਨੌਂ ਫਰਆ/ਇਆ ਨੰਗਾ ਕਰਹੁ ਪੰਚਾਨਾੰ ਬਾਂਦ7/ 

(20/8)। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚੀਰ-ਹਰਣ ਦੀ 

ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਦੁਹਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੰ ਸਭਾ ਦ੍ਰੇੱਂਪਤਾੀ 

ਅਸਰ ਲੰਤ ਓਉਬਾਨੀਅਲੇ /(ਗੁ.ਰੀ.੯੮੮)। 

ਮਰਯਾਦਾ-ਵਸ ਮਜ਼ਬੂਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇਂ 
ਕੁਝ ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ 

ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲਹੂ 
ਪੀ ਕੇ ਲਏਗਾ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ 

ਸੋਲ੍ਹਵੇ' ਦਿਨ ਭੀਮ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਘੋਰ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 

ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰ ਕੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ 
ਪੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 

ਢੋਪਦੀ ਨੇਂ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਬੈਨ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ 

ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 

ਦੁਹਸਾਸਨ : ਵੇਖੋ “ਦੁਸਾਸਨ'। 

ਦੁਹਾਗਣਿ/ਦੁਹਾਗਨਿ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ 

ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ; ਪਰ ਉੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀ ਲਈ 

ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸ 

ਇੰਦੀਆਂ (ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਆਧਾਰ 

ਜਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਵਾ ਬਣਾ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹਨ- ਦਸ ਨਾਲੀ ਐ ਕਗੀ 

ਦੁਹਾਗਾ/ਨੇ / ਗੁ/ਭ ਕਹਿਆ ਏਹ ਰਸ/ਹ /ਇਿਖਾਗ/ਨਿ / 

(ਗੁ.ਰ੍ੰ.੧੩੪੭)। 

ਦੁਤੀਆ-ਭਾਉ : ਇਸ ਤੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ। ਇਹ 

112 ਦੁਬਿਧਾ 

ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਉਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਇਕ ਦੀ 

ਥਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਵੇ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਪਰੰਪਰਾ 

ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਕਲਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਦੈਤ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ 
ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 'ਥਿਤੀ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 

- ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਆਨੇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਗਨੇ ਪਰਉ ਹ/ਨ ਰਾ/ਏ / ਭੂਲਾ 

ਕਟੀਆੰ ਨਾਨਕ' ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਿ ਦੁਤਆ ਭਾਉ /#ਟਾ/ਇ/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੨੯੬)। 

ਦੁਤੁਕਾ/ਦੁਤੁਕੀਆ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਣੀ ਦੇ 
ਚਉਪਦਿਆਂ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 

ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਪਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਦੁਪਦਾ” ਕਿਹਾ 

ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ “ਚਉਪਦਾ' 
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹਰ ਪਦ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋ ਚਾਰ ਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਕਾਂ ਦੇ 

ਚਉਤੁਕਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੁਬਿਧਾ : ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਦਵਿਧਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਚਿਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਿਸੇ ਇਕ 

ਆਸ਼ੇ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਹੋ 

ਕੇ ਕਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੁਖ ਮੋੜਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਲ-ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ 

ਦੁਬਿਧਾ ਸਾਧਕ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ 

ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ “ਦੁਖਦਾਈ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ 

ਮੜ੍ਹੀ-ਮਸਾਣ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ 

ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰ-ਘਰ ਵਲ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ 

ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤੀ ਸੈਵਰ ਸਕਦੀ ਹੈ -- ਦਝਿਧਾ ਨ ਪੜਓਂ 
ਗੰਭੇ /ਲ੍ਨ ਹੋਰ ਨ ਪੁਜ ਮੜੈ ਮਸ਼ਣ ਨ ਜਾਈਂ / ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਰਚ 
ਨਪਰਘਰੇ ਜਾਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਨ ਝਝਾਈੀ/(ਗੁ ਗੋ.੬੩੪)। 

“ਦੁਬਿਧਾ” ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 



ਦੁਰਗਾ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਉਹ 

ਹੈ ਸਤਿ-ਸੰਗਤਿ। ਸਤਿ-ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਬਿਧਾ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਗੋਇ/ਇਕੜ੍ਹ 

ਲਹ ਮ਼ੇਰੇਂ ਭਾਈੰ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂ/ਨੇ ਕਰਹਾ ਵਾ ਲਏ /ਗੰਹ ਨਾਮਕ 

ਹੋਵਹਾ ਜੌੜਾ ਗੁਗਮਾੰਮੈ ਸ਼ੈਸ੍ਹ ਸ਼ਫਾ /ਵਿਛਾ/ਏ /(ਗੁ..੧੧੮੫)। 

ਦੁਰਗਾ : ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਬਤੀ (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 

“ਦੁਰਗਾ” ਹੈ।ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਕੋਮਲ ਅਤੇ 

ਭਿਆਨਕ । ਭਿਆਨਕ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਂ ਦੁਰਗਾ ਹੈ। 

ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਰਗਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ 

“ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ' (ਪੂਰਵਾਰਧ- 6/5) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ 

ਵਿਚ 'ਦੁਰਗ" ਨਾਂ ਦੇ ਦੈੱਤ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ 

ਸੀ। ਦੇਵਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਪਾਸ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ 

ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 

ਕਿ ਉਹ 'ਦੁਰਗ' ਦੈਂਤ ਦਾ ਬਧ ਕਰ ਦੇਣ । ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਦੁਰਗ 

ਦੈੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 

“ਦੁਰਗਾ” ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 
ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ 

ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਣੀਆਂ 
ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ -- ਫੁਰਗਾ ਕੋਟਿ ਜਾ ਕੰ 

ਮਰਦਨੁ ਕਰੈ / ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਟਿ ਝੌਦ ਉਚ /(ਗੁ. ਰੰ. ੧੧੬੨)। 

ਵੇਖੋ “ਦੇਵੀ”! 

ਦੁਰਜੋਧਨ : ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਰਵ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁਖ 

ਨਾਇਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ 

ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ।'ਮਹਾਭਾਰਤ' ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੌ 

ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋ' ਸਭ ਤੋ' ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਂ 

ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆਰੈਭ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰ ਖਾਣ ਲਗ ਪਏ।ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਭੀਮ ਨਾਲ ਬਲਰਾਮ 

ਤੋਂ ਗਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 

ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖਟ-ਪਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 
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ਜਦੋ ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 

ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ 

ਪਾਂਡਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਵੈਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲ ਵਿਚ 
ਸਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। 

ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ 

ਰਾਜਸੂਯ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ 
ਮਾਮੇ ਸ਼ਕੁਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੋ' ਜੂਏ ਵਿਚ ਸਭ 

ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੋਪਦੀ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗ 

ਗਈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, 

ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਦੋੋਪਦੀ ਦੇ ਬਸਤ 

ਉਤਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੰ ਪੱਟ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਕਾਰਣ 

ਭੀਮ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਪੱਟ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ 
ਕੀਤੀ। 

ਜੂਏ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਪਤ-ਵਾਸ ਸਜ਼ਾ 

ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਨਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 

ਮੰਗਿਆ। ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ 

ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 

ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੁਕ 
ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਭ ਕੇ ਭੀਮ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇ 

ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਭੀਮ ਨੇ ਇਸ 

ਦੀ ਪੱਟ ਉਤੇ ਗਦਾ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ। ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭੀਮ ਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ । ਜਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 

ਪਏ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋਲ ਅਸ਼੍ਰਵੱਥਾਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ 

ਸੈਨਿਕ ਆਏ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ 
ਅਤੇ ਭੀਮ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। 

ਅਸ਼੍ਰਵੱਥਾਮਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 

ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ' ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ 

ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਰਮ 

ਕਾਰਣ ਅਸ਼ੂਵੱਥਾਮਾ ਨੂੰ ਧਿੱਕਾਰਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ 

ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਮੋਨ ਮੋਨ ਕੌਰਓਂ ਕਰਤੇ 

ਦਰਲੋਂਹਨ ਸੇ ਭਾਈ / ਬਾਰਹ ਜੌਜਨ ਛੜ੍ਹ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹਿ /ਗਿਰੜਣ' 

ਥਾਈ /(ਗੁ .ਰ੍.੬੯੨-੯੩)। 

॥ 
ਇਉ 

ਦੁਰਬਾਸਾ : ਇਕ ਕਠੌਰ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ 
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ਵਿਚ ਕਈ ਆਖਿਆਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 'ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” 

(7/25-26) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤ੍ਰਿ ਦੇ ਘਰ 

ਅਨਸੂਯਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤ੍ਰਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 
ਸਹਿਤ ਰਿਸ਼੍ਯਮੂਕ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਕਠੌਰ ਤਪਸਿਆ 
ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ 

ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੋ ਵਿਧੁ, 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੋ' ਦੁਰਬਾਸਾ ਦਾ 

ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 

ਦੁਰਬਾਸਾ ਸੁਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋਧ-ਵਸ 

ਇਹ ਸਰਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ 

ਉਡੀਕਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਦੁਸ਼੍ਯੌਤ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। 

“ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਲੋ 

ਦਿੱਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 

ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹਿਸਾਬੀ 

ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਵਲ ਪੈਰ ਨਾਲ ਲਗੀ 

ਰਹਿ ਗਈ ਜੂਠ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਧਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ 

ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। 

ਦੁਰਬਾਸਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੁਰਬਾਸਾ ਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ 

ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੋੋਪਦੀ ਨੇ, ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, 

ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਫਾੜ ਕੇ ਦੁਰਬਾਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 

ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦ੍ੋਪਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 

ਲਾਜ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚੀਰ-ਹਰਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਰ 

ਦਾ ਫਲ ਦੋੋਪਦੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਕੁੰਤੀ 

ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸੈਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਰਣ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਾਪ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ।ਸੁਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ 
ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੰਦਲਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ 

ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ 

ਅਪੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੜ ਪੰਛੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਆਰਕਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ 

ਬਾਲਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਇਸ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫੁਰੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਭ 

ਦੇ ਢਿੱਡ ਉਤੇ ਥਾਲੀ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗਰਭਵਤੀ 

ਇਸਤਰੀ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਬਾਸਾ ਕੋਲੋ' ਉਹ ਪੁੱਛਣ 

ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ' ਕੀ ਜੰਮੇਗਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ 
ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ 

ਯਾਦਵ ਵੰਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗੀ। 

ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 

ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਰਗੜਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਸ ਦੀ ਰਗੜ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰਕੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਥਾਲੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੱਥੋਂ 
ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ ਯਾਦਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ 
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੇਸੁਧ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ 

ਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕੰਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਥਾਲੀ ਦਾ 

ਜੋ ਟੁਕੜਾ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ 

ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਛੇਰੇ ਨੇ ਪੇਟ ਚੀਰਨ ਵੇਲੇ ਕਢ 

ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਅਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਲੋਟੇ 
ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 

ਰੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ 

ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਦੁਰੜਾਸ਼ਾ ਨਉ ਕਰਤ ਠਗਉਂਗੀ ਜਾਦਵ ਏਂ 

ਫਲ ਪਾਏ /(ਗੁ.ਗ੍.੬੯੩)। 

ਦੂਰਬਾ : ਇਹ 'ਦੁਰਬਾਸਾ” ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ।ਮਹਲੋ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ 

ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਬਾਸਾ, ਪੁਰੂ 

ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅੰਗਿਰਾ ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਯਸ਼-ਗਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ - ਦੂਰਬਾ ਪ੍ਰੂਰਓ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਾਇਓਂ/ 

(ਗੁ ਗ੍ਰ੍.੧੩੯੦)। ਵੇਖੋ 'ਦੁਰਬਾਸਾ”। 

ਦੇਹ/ਦੇਹੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਜਿਸਮ। ਭਾਰਤੀ 
ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੀਵ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 

ਚੌਮੁਖੀਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਜੋਤਿਮਾਨ ਹੈ। 
ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਸਤੁਤ 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਬੋਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੂਨ ਕਿਸੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਵਾਗਵਣ 

ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਨੰ ਪਾਪਤ 



ਦੇਹ/ਦੇਹੀ 

ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 

ਜੂਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ 

ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ, ਨ ਹੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਹੀ ਸਾਧਕ ਭਾਉ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਢੇਹ/ਢੇਹੀ 

ਮਾਹਿ ਰਾਖ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ / (ਗੁ .ਰ੍.੧੨੫੬)। 

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ-ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋ” 
ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਖ 

ਉਜਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਨਵ-ਜਨਮ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਮੰਨਿਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ, 

ਸੋਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਇਸ 

ਜਨਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਲਭ ਹੈ - ਸ਼ੱਣਿ ਮਨ ਅਤ /ਪਿਆ/ੰਰੇਆ 

ਮਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਏਹ /(ਗੁਰੀ੍.੨੦)। 

ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਉਚਿਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 

ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ 
ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਉਪਰੈਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ-ਜਨਮ 

ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬਲੇਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ 
ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਹੈ -- ਆਣਸ ਜਨਮੁ ਢਲੰਭੁ ਹੈਂ ਜਗ ਆਹ 

ਧ/ਟੇਆ ਆਇ /ਪੂਰੈ ਭਾਗੰਗਾ ਗੰਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੋ ਹਨ ਨਾਮ /ਹਿਆਗਇ/ 
(ਗੁ.ਰ੍.੫੬੫)। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ 

ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੁੰਝਣ ਨਾਲ 

ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਰਛ ਤੋਂ' ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਕੋਂ ਫਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ 

ਕਦੇ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ - ਕਬੀਰ ਆਨਸ਼ ਜਨਮੁ 

ਦੁਲੰਡੂ ਹੈ ਹੋਇ ਨ ਝਾਰੈ ਸ਼ਾਰ//ਜਿਓ ਸਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭਾਇ /ਗਿਗ/ਹ 

ਝਹੁ/ਭੇ ਨ ਲਾਗ਼ੰਹ ਡਾਰ/ (ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੬੬)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 

ਮਾਨਵ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ 
ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਅਵਸਰ ਹੈ -- ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੋਹਗੀਆ/ 

ਗੋਬਿੰਦ ਨਲਣ ਕ /ਏਹ ਤੌਗੀਂ ਝਨੰਆ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੨)। ਅਸਲ 

ਵਿਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਿਰਾ ਪੰਜ-ਭੌਤਿਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤਿ 

ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ -- ਕ/ਇਆ ਮਹਲ਼ ਮੰਦਰ ਘਰ ਹ/ਰ ਕਾ /ਤਸ਼ 

ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-- ਨਾਮ ਜਪਣਾ, 
ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਤੋ' ਵਰਜਦਾ ਹੈ। 

ਚਿੱਤ-ਵ੍ਤੀ ਦੇ ਟਿਕਣ ਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ 

ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 

ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ̀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਤ, ਭਗਤ 

ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋ' ਹਟ ਕੇ , ਵੀਤਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨਿਆਸੀ ਬਿਰਤੀ 

ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋ' ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸੈਨਿਆਸੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ 

ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਸਾਧਨਾ- 

ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰਮਹੀਨ 
ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਧੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 

ਗੱਲ ਉਹ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚੋ' ਭਾਂਝਵਾਦੀ 

ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ।ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਤਿ-ਸ਼ੀਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨਮਈ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਅਨੁਯਾਈ ਲਈ ਕਿਰਤ 

ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਬੇਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਾਪਨਾ 

ਹੈ -- ਘਗੱਲ ਖਾਇ /ਨੈਛ ਹਥਹ ਦੇਇ / ਨਾਨਕਾ ਰਾਹ ਪਛਾਣਨ 



ਦੇਰ/ਦੇਹੀ 

ਸ਼ੋਇ/ (ਗੁ.ਰੀ.੧੨੪੫)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਦਾ ਸੈਕੇਤ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਕਿਰਤ-ਕਰਕੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨਹੀ' ਬਣਾਉਣੀ, ਨ ਹੀ ਧਨ 

ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ 
ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 

ਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 
ਨੋੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਦਾਨ (ਵੇਖੋ) ਤੋਂ 

ਭਿੰਨ ਹੈ। ਦਾਨ ਵਿਚ ਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਛ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਿਖਿਆ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ 

ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦਾਨੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਵਧਦੀ ਹੈ , ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੌਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ 

ਦੰਵ 

ਬਾਣੀ ਦੀ 35ਵੀ' ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ, 

ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤੱਵ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 
ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ 

ਸੋਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਕਹੋ ਨਾਨਕਾ ਏਹ ਸ਼ਗੀਰ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਆ 

ਜਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ /ਚਤੂ ਲਇਆ / (ਗੁ.ਰੀ੍ .੯੨੨)। 

ਦੇਵ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ 'ਦਿਵ” ਧਾਤੂ ਤਂ ਬਣਿਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਮਕਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ 

ਹੈ, ਤੇਜਸਵੀ ਹੈ, ਉਹ “ਦੇਵ” ਹੈ। ਅਜ-ਕਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ 

ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ 

ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

“ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ 
ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ - ਏਵਡ ਆਰ /ਵਹਾਟਾਂ ਉਪਰ ਰਾਕਸਾਂ //ਬਜਲ 

ਜਿਓਂ ਝਰਲਾਣਾ ਉਠ ਦੇਵਤਾ /36 । 

ਦੇਵਗਣ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੰਪੂਰਣਾਨੰਦ 
ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ-ਛਕਣ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾ 
ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਨ ਹੀ ਵੰਡ-ਛਕਣ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਸਾਰੂ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ 

ਵੀ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। 

ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਸੈਕੋਚ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ 

ਮਨੁੱਖ, ਸਹੀ ਮਠੋਂਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। 

ਦੁਰਲਭ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਾਮ ਜਪੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ 

ਸੁਧਰੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦਾ 

ਉੱਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਹੀ ਸਫਲ- 

ਮਨੋਰਥ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਅਨੰਦੁ” 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਯੋਗੀ ਸਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਰਾਹੀ' ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਉਚਾ 

ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਬੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਦੇਵ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ “ਦੇਵਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਾਰੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਵੈਦਿਕ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, 

ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੌਧ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੱਗਾਂ 

ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਮੰਤ੍ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ 

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। 'ਦੇਵਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਕ੍ਸ਼ 

ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਦ 

ਆਦਿ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ' ਹੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਸਨ। 'ਦੇਵਤਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਮੂਲ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਦ -ਦੇਵ , ਵਿਸ਼ਣੂ-ਦੇਵ, ਵਰੁਣ-ਦੇਵ ਦੀ ਥਾਂ 

ਇੰਦ੍-ਦੇਵਤਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ-ਏਕਤਾ, ਵਰੁਣ-ਏਕਤਾ ਬਣ ਗਏ। 

“ਦੇਵ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ 

ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਘਰਸ਼ ਚਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਦ ਨੂੰ ਦੇਵ-ਰਾਜ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 



ਦਥ 

ਛਡ ਕੇ , ਘੁੰਮਦੇ-ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਈਰਾਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ । ਪਾਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਹੀ ਵੈਸਜ਼ ਮੰਨੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦ ਨੂੰ 

ਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਮਲਾਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਮਿਕ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਦੇਵ” 

ਅਤੇ “ਅਸੁਰ” ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ “ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਜਾਂ ਤੇਜਸਵੀ। ਆਚਾਰਯ ਸਾਯਣ ਨੇ “ਅਸੁਰ” 

ਦੀ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਸੁਟ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ “ਅਸੁਰ” ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਵਿਚ “ਦੇਵ ਅਤੇ 'ਅਸੁਰ” ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਾਚ੍ਯਾਰਥ ਇਕੋ ਹੀ ਸੀ। 

ਦੇਵ-ਗਣ ਤੇਜਸਵੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇਂ ਪ੍ਰਬਲ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 
ਅਸੁਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ 

ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨੀਆਂ (ਪਾਰਸੀਆਂ) ਨੇ “ਅਸੁਰ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 'ਦੇਵ" ਨੂੰ । ਫਲਸਰੂਪ ਈਰਾਨੀ 

ਸਮੁਦਾਇ ਵਿਚ 'ਦੇਵ' ਸ਼ਬਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ 'ਅਸੁਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ । 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ “ਦੇਵ' (ਦੇਉ) ਸ਼ਬਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ 

ਅਰਥ ਸਹਿਤ ਮੁੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ 

ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ 

“ਦੇਵਤਾ” ਅਧਿਕ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 'ਦੇਵ' ਸ਼ਬਦ 

ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ 

ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਕਾਲਾ ਦੇਵ । ਅਸਲੋਂ, ਇਹ ਇਕ 

ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਵਾਲੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ “ਦੇਉ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਦੇਵ” ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ “ਦੇਵਤਾ” ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਤਾਤਵਿਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਦਾਨਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ -- ਦੇਵ 
ਦਾਨਵ ਅਗਣਤ ਅਪਾਰਾ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੦੩੭); ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਗਣ 

ਗੰਧਰਬ ਸਾਜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਦਾ/(ਗੁ.ਜ਼.੧੦੩੮)। 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 

“ਦੇਵ” ਜਾਂ “ਦੇਉ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ 
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ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ -/ਦਤੇ ਦੇਵਾ 

ਭਜਾਈਂ ਸਭਨਾ ਰਾਕਸ਼ਾਂ: /ਦੜੇ ਦੋਉਂ ਭਜਾਈ #/ਲ਼ ਕੰ ਰਾਕਸ/ 

ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਪਰੀਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਸੈਫ਼ਲ-ਮਲੂਕ” ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਮੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਨੇ 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਦੋਵ 

ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ #ਢ' ਨਾਹੀਂ ਤਾਕੇ ਸ਼ਥਾਂਦੇ / ਜੰ ਛੁਪੇ ਤਾੰ 

ਮਸ਼ਕੇ ਲਗ ਕੇ ਹਰ ਨੀਲੋਂ ਛਡਿ ਖਾਂਦੇ / ਜਿਸ਼ /ਦੇਨ //ਹਤਰ 

ਆਦਮ ਅਗਾ ਰਲਾ ਸ਼ਜੂਦ ਕਰਾਇਆ /ਸ਼ਭਨਾਂ ਮਲਕਾਂ ਨੈਜਦਾ 
ਕਤਾ, ਦੇਵ ਨ ਸੰ ਨਿਵਾ/ਇਆ /ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਨ 

ਮੀਨਿਉਸ਼ ਆਦਮ /ਦਿਲੌ' ਨਾ ਭਇਆ / ਲੱਅਨਤ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ 

ਕਹਾ ਕੇ ਤੰਕਾ ਗਲੇ /ਵਿਚ ਪ/ਇਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਦੇਵ' ਸ਼ਬਦ ਦੋ 

ਭਾਵ-ਭੂਮੀਆਂ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 

ਵੇਖੋਂ “'ਦੇਵਤਾ”। 

ਦੇਵਕੀ : ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਵਸੁਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ, 
ਯਦੁਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਦੇਵਕ ਦੀ ਧੀ ਦੇਵਕੀ ਕੰਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਿਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ 
ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋ' ਬਾਦ 

ਵਸੁਦੇਵ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਸ ਨੇਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਥ ਚਲਾਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੰਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼-ਵਾਣੀ 
ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 

ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਵਸੁਦੇਵ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿ 

ਇਸ ਤੋਂ' ਜੋ ਵੀ ਸੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 

ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 

ਬੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ । 

ਸੱਤਵਾਂ ਬੱਚਾ ਬਲਰਾਮ ਵਸੁਦੇਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ 

ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਠਵਾਂ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਸ਼ੋਦਾ ਪਾਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬਬਾਇਆ 

ਗਿਆ। ਬਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 

ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ 
ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਉਗ੍ਰਸੈਨ 

ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੈਕੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ - ਘਨੇ` ਘੱਨੇ ਤੂ ਮਤਾ ਦੌਵਕਾ/ /ਜੋਹ /ਗ੍ਰੇਹਿ 

ਰਮਈਆ ਕਮਲਾ੫=7 / (ਗੁ.ਰੰ੍.੯੮੮)। 



ਦੇਵ ਗੌਧਾਰੀ ਰਾਗ 

ਦੇਵ ਗੈਧਾਰੀ ਰਾਗ : ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗ ਹੈ ਜੋ 
ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਉਲੇਖ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਛੇਵੇ' ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਦੇਵ ਗੈਧਾਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 47 
ਚਉਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ, 38 ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਚੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ “ਚਉਪਦੇ” ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ 

ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰਚੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦ ਪਦ-ਗਣਨਾ 

ਵਜੋਂ ਦੁਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਬੜੀ 

ਭਾਵਨਾਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਚਿਤ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ 

ਵਸੀਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਹੀ ਇਸ 

ਮਿਲਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ -- ਤੁਮ ਪੰਵੇੜ੍ਰ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭਾ 

ਸੁਆਮੀ ਹਮ /ਕੋਓਂ ਕਾਂਡ ਲਹ ਜੂਠਾ / ਹਮਰੋ ਜਨਇ ਹੌਰ' 

ਆਖਿ ਹੌ ਹੌਤਾ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਗੀਣ ਕਾੜਿਆਨਾ/... (ਗੁ ਰੀ੍.੫੨੮)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ 38 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋ” 

25ਵੇ' ਅਤੋਂ 31ਵੇ' ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ , ਜੋ ਚਉਪਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ 

ਦੁਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 
ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼-ਯੁਕਤ 

ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਕੋਟ ਪਰਾਧ 

ਮਹਾ ਆਨਿਤਘਨ ਬ੍ਹ/ੇ ਬਹਾ/ਨ ਪ੍ਰਭਾ ਸਹ / ਕਰਣਾਨੈ ਪੂਰਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕਾ /ਤਸ਼ ਸ਼ਰਨਹਗੀਆ / ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ 

ਸਫ਼ਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸੁਧਰ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋ ਹਰਿ-ਨਾਮ 
ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨੂੰ 

ਕਰਤੱਵ ਹਨ -- ਆਾਗਾਓ ਦਾਨੁ ਨ੍੍ਪਾਲ ਨਿਧਾਨ ਔਰਾਮਲ਼ਾ 

ਸਾਕਤਾ ਸ਼ੀਂਗਾ ਨ ਸੁਟਨੀ ਰੋ/ ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਦਾਸ ਦਾਸ਼ ਕੌ ਕਗੀਅ੍ਹਾ 

ਮੋਰਾ ਮੂੰਡਾ ਸ਼ਾਧ ਪਗਾ ਹੋਨੇ ਰਲਸਾੰ ਨੋ/ (ਗੁ .ਰੌ੍.੫੩੫-੩੬)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਪਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਦੇਵਤਾ 

ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਖ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੰਬੈਧ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਥਿਆ ਹਨ, 

ਝੂਠੇ ਹਨ -- ਜਗਤਾ ਮੈ ਝੂਠਾ ਦੋਖੀ ਧ੍ਰਨਿੰਤ / ਅਪਨੇ ਨੀਸ਼ਲ ਸਿਓਂ 

ਸਭਾ ਲਾਗੇ /ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੰਤ/... (ਗੁ.ਰੰ.੫੩੬)। 

ਦੇਵਤਾ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਗ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

'ਦੇਵ” ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ 

ਪਾਂਡੇਯ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

33 ਸੀ - 12 ਆਦਿਤ੍ਯ, 8 ਵਸੁ ਤੇ 11 ਰੁਦ , ਅਗਨੀ ਅਤੇ 

ਪ੍ਿਥਵੀ। ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਕਰੋੜ 

ਬਣ ਗਈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 33 ਕਰੋੜ 

ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਤੇਤੀਸ ਕਰੋੜੀ ਦੇਵ/ਤਿਆਂ ਨਮਸਕਾਰ 

ਕੀਆ... ਲੋ ਵਡਾ ਭਗਾਤ ਜਗਤ /ਨੈਸ਼ਤਾਰਣ ਕਉ ਆ/ਇਆ/ 

(ਸਾਪੀ 1)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ 

ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ -- 

ਤੌਤੀਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ /ਨਹਿ /ਲਿਧ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਗੀ / 
(ਗੁ.੍.੪੨੩)। ਵੇਖੋ “ਤੇਤੀਸ ਕੋਟਿ'। 

ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਪਾਤਰ-ਵਰਗ ਹਨ -- ਇਕ ਦੇਵਤਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੈੱਤ 

ਵਰਗ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਸ਼੍ਯਪ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਹਨ।'ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ” 

(104/3) ਅਨੁਸਾਰ ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 

ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 

ਅਦਿਤਿ/ਅਦਿਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦਿਤਿ/ਦਿਤੀ 

ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਦੈਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਨੂ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋਂ 

ਦਾਨਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦੈੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ , ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਦਾਨਵ ਪਿਉ ਵਲੋਂ 

ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਸੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ। 

ਦੈਂਤ (ਵੇਖੋ) ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਕਪਟੀ, ਪਾਪੀ, ਅਵਸਰਵਾਦੀ 

ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ 
ਅਤੇ ਆਕਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ 

ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋ' ਸੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - 

ਮਾਣਸ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਭਏ /ਨਿਆ/ਏਆ ਨਆ ਹਰੋਂ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੯੦)। 



ਦੌਵਤਾ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - 

ਬਾਲਿਹਾਗੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ /ਦਓਹਾੜਾ ਸ਼ਦ ਵਾਨ/#ਜਿ/ਨੇ ਆਣਸ 

ਤੋ ਦੋਵਤਾਂ ਕੰਡੇ ਕਰਤਾ ਨ ਲਾਗਨੀ ਵਾਰ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੪੬੨-੬੩)। 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਦੇਵ-ਰਾਜ ਇੰਦ੍ਰ (ਵੇਖੋ) 
ਹੈ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ “ਅਗਨੀ” (ਵੇਖੋ) ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਧਾਰੀ ਇੰਦ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 

ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮ-ਭੋਗ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੈਕੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੈਂਤ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਉਸਦੀ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਭਜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸਣੂ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ 

ਸ਼ਰਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਸਮੇ' ਸਮੇਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੈਂਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ 

ਮੂਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 
ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ 

ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇਂ ਦੈੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਹਨ। ਦੈੱਤਾਂ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦੁੱਤੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਕਰਕੇ ਕਈ 

ਵਾਰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਰੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। 
ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਅਧਿਕਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ 

ਸਨ। 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਤਿ ਅਤੇ ਅਸਤਿ 
ਦੋਹਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੈਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਸੈਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਦਾ ਸਤਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇਂ ਹਨ। 

“ਬਚਿਤ੍ਰ-ਨਾਟਕ” ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਅਸੁਰ (ਦੈਂਤ) ਹਨ ਅਤੇ 

ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ - ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ 

ਕਮਾਵੈ /ਨਾਆ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੰ / ਕਾਨ਼ਿਤ ਕਰਮਾ ਜੇ ਜਗਾ 

ਮੱ ਕਰਹੀ/ ਨਮ ਅਸੁਰ ਤਿਨ ਕੌ ਸਭ ਧਰਹੀ/ ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ 

ਯੁਗ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੇਵਵਾਦ ਉਤੇ ਵੈਦਿਕ, 

ਪੋਰਾਣਿਕ, ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ - ਇਕ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਕ ਖਗੋਲ/ਆਕਾਸ਼ 

ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। 
ਅਗਨੀ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। 

ਅਗਨੀ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ 

ਦੇਵੀ 

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਦੇਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 

33 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੂਲ ਵਿਚ ਵੈਦਿਕ ਏਕੇਸ਼ੂਰਵਾਦ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 
ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਭੇਦਤਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਿਤ੍ਰਿਕ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤਿਕ ਉਪਾਦਾਨਤਮਕ ਨ ਰਹਿ ਕੇ 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ-ਆਸਥਾ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਜਾਂ ਅਤਿ-ਮਾਨਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਪਰਵਰਤੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਦਿਕ ਦੇਵਤੇ ਗੌਣ 

ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੇ' ਦੇਵ-ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ 

ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਵਵਾਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 

ਮਹੱਤਵ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਸਕ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ 

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 

ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦੇਵੀ : ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 'ਦੇਵੀ” ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਦੇਵੀ 

ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦੂ ਦੀ 

ਸ਼ਚੀ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ , ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਸਰਸ੍ਵਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ 

ਪਾਰਬਤੀ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੋਤਰ 

ਸੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ 
ਹੈ - ਦੇਵਾਂ ਦੇਵਾ ਪਜੀਆ ਭਾਈ /ਨਆ ਮਾਗਉ /ਕੇਆ ਦੇਹਿ / 
ਪਾਹਣੁ ਨਨੈਰਿ ਪਖਾਲਆਐ ਭਾਈ ਜਲ ਆਹ ਝੂਡ/ਹ ਤੰ/ਹਿ/ 

(ਗੁ.ਰ੍੍.੬੩੭)। 
ਸ਼ਾਕਤ-ਮਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ “ਦੇਵੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਬਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

- (1) ਕੋਮਲ ਅਥਵਾ ਸੌਮ੍ਯ ਅਤੇ (2) ਭਿਆਨਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਮਲ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਉਮਾ, ਗੌਰੀ, ਪਾਰਬਤੀ, ਹੈਮਵਤੀ, ਜਗਮਾਤਾ, 



ਵੱਡ 

ਭਵਾਨੀ ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- 
ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਸ਼ਿਆਮਾ, ਚੰਡੀ, ਚੰਡਿਕਾ, ਭੈਰਵੀ, ਦਸ਼ਭੁਜਾ, 

ਸਿੰਘਾਵਾਹਿਨੀ, ਮਹਿਖਾਸੁਰ-ਮਰਦਿਨੀ, ਛਿੰਨ-ਮਸਤਕਾ, 

ਭਦ੍ਕਾਲੀ, ਮਹਾਕਾਲੀ, ਭੀਮਾ-ਦੇਵੀ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 

ਅਧਿਕ ਪੂਜਾ “ਦੁਰਗਾ” ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ 

ਪਸ਼ੂ-ਬਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਮਾਚਾਰ 
ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਸ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਅਸਤ ਧਾਰਣ 
ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਮਹਾਮਾਯਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ 

ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। 

ਦੈਂਤ : 'ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ'(104/3) ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼੍ਯਪ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇਕ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰੁਚੀ, ਬਿਰਤੀ 

ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਦਿਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ, 

ਦਿਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਦਨੂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਦਾਨਵ ਪੈਦਾ 

ਹੋਏ। ਦੇਵਤੇ ਸਦ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੈਂਤ ਅਤੇ 

ਦਾਨਵ ਕੁਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ' ਸੱਕੇ 

ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਵਲੋਂ' ਮੌਸੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੈਂਤਾਂ 
ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਰਾਹੀ' ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਦੋਵੇ 
ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ 

ਉੱਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਦੰਤ ਸੰਘਸੰਰ ਸੰਤ /ੈਸ਼ਤਾਨੇ / 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੨੨੪)।'ਜਪੁਜੀ” ਦੀ ਛੱਬੀਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੇਵ” ਦੇ 
ਨਾਲ “ਦਾਨਵ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਹੈ - ਆਥ/ਨ ਦਾਨਵਾ 

ਆਧਾਹੈਂ ਦੇਵ/ “ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਦੈੱਤ ਅਤੇ ਦਾਨਵ 

ਸਮਾਨਾਰਥ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਦੈਂਤ ਦੇ 

ਅਰਥ ਵਿਚ ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਰਾਖ੍ਸ਼ਸ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ 

ਗਿਆ ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋ 
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ਦੁਖ, ਤਕਲੀਫ਼, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਤਿਉਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਪਿਤ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਣ ਹੁੰਦਾ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦੁਰਾਚਾਰਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ 

ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ , ਯੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਸ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲਣ 

ਵਾਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਗੇ। 

ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਇੰਦ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਰੀ 
ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ 

ਆਦਿ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ “ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” 

(ਉੱਤਰ ਕਾਂਡ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ 

ਵਿਚੋਂ' ਦੋ ਪ੍ਮੁਖ ਹਨ- ਹੇਤਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹੇਤਿ। ਹੇਤਿ ਨੇ ਕਾਲ ਦੀ 
ਭਿਆਨਕ ਭੈਣ ਭਯਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 

ਵਿਢ੍ਯੁਤ-ਕੇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਸੈਧਿਆ ਦੀਂ ਪੁੱਤਰੀ ਸਾਲਕਟੈਕਟਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੈਪਤੀ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੈਕਰ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸੁਕੇਸ਼' ਰਖਿਆ। ਅਗੋ' ਉਸ ਦਾ 

ਵਿਆਹ ਗ੍ਰਾਮਣੀ ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਧਰਵ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇਵਵਤੀ ਨਾਲ 

ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੰਪਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਿਆਨਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 
- ਮਾਲਯਵਾਨ, ਸੁਮਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ 
ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੂਕਰਮਾ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ 

ਲੈਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਗੇ।ਉਧਰ ਨਰਮਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰੈਧਰਵੀ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰੀਆਂ 

ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਲਯਵਾਨ 

ਨਾਲ, ਕੇਤੁਮਤੀ ਦਾ ਸੁਮਾਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਸੁਧਾ ਦਾ ਮਾਲੀ 

ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲਯਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਂ ਦੀ 

ਅਤੇ ਉਨਮੱਤ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।ਸੁਮਾਲੀ ਅਤੇ ਕੇਤੁਮਤੀ 
ਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋ' ਪ੍ਹਸਤ, ਅਕੰਪਨ, ਵਿਕਟ, ਕਾਲਕਾਰਮੁਕ, 

ਧੂਮਰਾਕ੍ਸ਼, ਦੰਡ, ਸੁਪਾਰਸ਼੍ਹ , ਸੈਹਲਾਦੀ, ਪ੍ਰਘਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਸਕਰਣ 



ਦੰਹਰਾ 

ਅਤੇ ਸੰਪਾਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੇਂ 

ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 

ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਤਕੜਾ 
ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਪਾਤਾਲ 

ਲੋਕ ਨੂੰ ਭਜ ਗਏ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਮਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 

ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸੁਮਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਾਵਣ 

ਨੇ ਲੰਕਾ ਵਿਚੋਂ' ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ 
ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਾ ਵਿਚ 
ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਸਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। 

ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਪੌਰਾਣਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਖਿਆਨ ਘੜੇ ਗਏ । ਕਿਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਸਤ੍ਯ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਦਸੇ ਗਏ । 'ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼੍ਯਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ 
ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਖਸਾ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 

ਜਦੋਂ' ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਲਭਣ ਲਈ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ 

ਲਗੀਆਂ। 'ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” ਅਤੇ “ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰਕ੍ਸ਼ਾ (ਰਖਿਆ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਮਨੋੱਖਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦਸਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਜਦੋ ਆਰਯ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ 

ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਆਰੋਪਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਬਾਦ 
ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ 

ਲਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੈਂਤ, ਦਾਨਵ 

ਜਾਂ ਅਸੁਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 
ਹੋਈ ਹੈ।ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਉਪਮਾਨਾਂ, 

ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਦੋਹਰਾ : ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰ 'ਦੋਹਰਾ' 

ਦੋਹਾ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਛੰਦ-ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ” ਅਸਲੋ' “ਦੋਹਾ” 

ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਜਾਂ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਅਰਧ-ਸਮ 
ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਦ ਵਿਚ 13, 

13 ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਦ ਵਿਚ 11, 1੧ 

ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਸਰਾਮ ਪਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਕਾਂਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮ-ਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ 

ਉਤੇ ਲਘੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ 
ਲਘੁ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ 

ਕਾਰਣ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਗੁਰ ਛੰਦ ਦਿਵਾਕਰ” ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੇ 1੪ ਭੇਦ ਦਸੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ “ਦੋਹਰਾ” ਛੰਦ-ਨਾਂ 

ਵਾਲਾ ਸਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- ਭਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭਾ 

/ਨੈਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ / ਨਾਨਕਾ ਸਭਾ /ਕੈਛੁ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮੀੰ 

ਹੌਤ ਸ਼ਹ7ਇ/ (ਗੁ .ਰੀ੍.੧੪੨੯)। 

ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 13, 11 ਉਤੇ ਬਿਸਰਾਮ 

ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਲਘੁ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 17, 11 ਉਤੇ 

ਬਿਸਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਲਘੁ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 
ਪਾਦ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਣ “ਕਵੀ-ਛਾਪ” 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾੜ੍ਹਾਵਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ' ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 

ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ-ਸੈਖਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਵੀ-ਛਾਪ ਦੀਆਂ 

ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੋਂ ਸੈਕੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੋਹਾ-ਸ਼ੈਲੀ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ 
ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਆਰੰਭ 

ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੌਧੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕਤਕ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਦੋਹਾ” 

(ਦੋਹਰਾ) ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਲਿਖੀ ਸੁਅੰਭੂ ਦੇ 'ਪਉਮਚਰਿਉ” ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ 'ਦੋਹਾ” 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਕਾਲੀਨ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 

ਇਹ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ 
ਦਾ ਸਰਲਤਮ ਛੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।“ਪਿ੍ਥੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ” ਵਿਚ 

ਚੰਦਰ ਬਰਦਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

ਅਪਵ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਛੰਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ 
ਭੇਦਾਂ ਉਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦੀ 
ਉਤਪੱਤੀ ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਦੋਧਕ” ਤੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ 'ਪ੍ਾਕ੍ਿਤ 
ਪੈਂਗਲਮ' ਦੇ ਇਕ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 'ਦ੍ਰਿਪਦਾ' ਸ਼ਬਦ 



ਦੋਹਾ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਤੋਂ ਕਲਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ - ਬੜੋ ਦੂਹੋਂ , ਤੂੰ ਵੇਰੀ ਦੂਹੋਂ ਅਤੇ ਅਨਮੇਲ ਦੂਹੋ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਅੰਤਰ ਮਾਤ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ-ਘਟ ਗਿਣਤੀ 

ਅਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਦੇ ਮੇਲ ਅਨਮੇਲ ਕਾਰਣ ਹੈ। 

ਭਗਤੀ-ਕਾਲ ਦੇ ਸੈਤ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ 

ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਸ ਛੰਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ 

ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਛੋਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਛੰਦ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਦਾ 

ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 

ਕਬੀਰ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰਚੇ ਦੋਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ ਸਾਖੀ” 

(ਵੇਖੋ) ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਦੋਹੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੋਰ ਨਾਂ 
ਹਨ - ਦੋਹੀ, ਦੋਹਰਾ, ਦੋਹਿਰਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾ (ਦੋਹਰਾ) 

ਅਪਵ੍ਰੰਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਲੌਕ- 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ/ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਨਿਰਛਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ 

ਖੁਲ੍ਹ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ 

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠੀ 

ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਹਾ-ਸ਼ੈਲੀ, ਸਲੋਕ-ਸ਼ੈਲੀ 
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਯਸ਼ ਦੇ 

ਛੋਦ ਨੂੰ 'ਸਲੋਕ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਨੁਸ਼ਟੁਪ ਜਾਤਿ ਦਾ ਇਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਛੌਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੂਪ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਗਲ 

ਸੰਬੈਧੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ 
ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਯੁਕਤ ਹਨ, ਜਾਂ 

ਫਿਰ 'ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ”, “ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ", “ਸਲੋਕ 

ਮਹਲਾ ੯" ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਦਰਜ 

ਹਨ। 
ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ੍ਹਾਵਾਂ 

ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 

ਸਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ੍ਿ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦੂਜੀ 53ਵੇ' ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਦੋਹਰਾ” (ਵੇਖੋ) ਛੰਦ-ਸਿਰਲੇਖ 

ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਚੇ ਸਲੋਕ ਪੂਰਵਵਰਤੀ 

ਦੋਜਕ/ਦੌਜ਼ਖ਼ 

ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਲੋਕਾਂ ਸੈਬੈਧੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋ' ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ 

ਛੋਦ (ਦੋਹਰਾ) ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵਲ ਅਧਿਕ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਨੋੜ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 
ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਲੋਕ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਲੋਕ 
ਦੋਹਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੋਹਾ ਛੰਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਤ 
ਕਬੀਰ ਦੇ ਦੋਹਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਰਚੇ ਮੰਨਣ ਵੇਲੇ ਕਵੀ-ਛਾਪ ਦੀਆਂ 

ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੋ' ਛਡਣੀ ਵੀ 

ਧੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 57 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 'ਸੋਰਠਾ” ਛੰਦ ਦੇ 

ਤੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ 11, 

13 ਉਤੇ ਬਿਸਰਾਮ ਹੈ - ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਓਂਰ, ਅਉਰ ਕੰ 

ਅਆਉਰੈ ਭਲ //ਚਤਵਤਾ ਗ/ਹਿਓਂ ਠਗਉਂਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲਿ 

ਪਠਾੀ/ (ਗੁ.ਰੀ੍.੧੪੨੮) 

ਦੋਹਾਗਣੀ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- 
ਦੌਹਾਗਣੀ /ਨਿਆ ਨੰਸਾਣਆ/ ਖਸ਼ਮਹੁ ਘੁਲੀਆ /ਫਗ/ਹਿ 

ਨਮਾਣਨਆ/ (ਗੁ .ਗੌ੍.੭੨)। ਵੇਖੋ “ਦੁਹਾਗਣਿ/ਦੁਹਾਗਨਿ”। 

ਦੋਜਕ/ਦੋਜ਼ਖ਼ : ਦੋਜ਼ਖ਼ ਦਾ ਸੈਬਧ ਕਰਮ-ਫਲ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਪਿਛੋਂ 

ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੋਤ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮਰਨ ਤੋ ਕਿਆਮਤ ਤਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਰਜ਼ਖ਼” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਲਗ 

ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਣਨ-ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਅਵਸਥਾ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੱਚਾ ਈਮਾਨ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਕੋਈ ਤਨਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਰ੍ 

ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੈਬੈਧ “ਕਿਆਮਤ” ਨਾਲ ਹੈ। 
“ਕੁਰਾਨ” ਵਿਚ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ (ਯੋਮੇ-ਹਿਸਾਬ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਕਿਆਮਤ” ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 
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ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ -ਉਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ; 

ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਉਸ 

ਦਿਨ ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠ 
ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਆਦਿ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੋਂ ਦਿਨ ਰੱਬ ਚੰਗੇ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ 

ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦਾ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 

ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। 
“ਬਾਈਬਲ' ਦੇ ਆਰੋਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਣ 

ਰੱਬ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।'ਬਾਈਬਲ' ਦੇ 

ਉਤਰਾਰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ 

ਮਨੁੱਖ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਿਆਂ- 

ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 

ਅਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਭੇਜਣਗੇ। “ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ” 

(ਸੂਰਤ-32/5) ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੋਂ ਦਿਨ ਜੀਵਾਂ 

ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ- ਇਤਿਹਾਸ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਪ੍ਲਯ” (ਪਰਲੋ) ਦੇ 

ਸੰਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਢੋ੍ਪਤੀ/ਦ੍ੋਪਦੀ 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨੂੰ 
“ਏਰਾਫ਼” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਦੋਜ਼ਕ ਦਾ ਸਮਭਾਵੀ ਸੈਕਲਪ ਹੈ “ਨਰਕ”। 

ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਬਹਿਸ਼ਤ' 

(ਵੇਖੋ) ਅਥਵਾ 'ਜੰਨਤ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਲਪੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

ਦੋਲਕ : ਵੇਖੋ “ਢੋਲਕ”। 

ਦੋਪਤੀ/ਦੋਪਦੀ : ਰਾਜਾ ਦੁਪਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ 
ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ।“ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਆਦਿ-ਪਰਵ) ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ 

ਦੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਦੁਪਦ ਤੋ' ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਹਥਿਆ ਲਿਆ 

ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਸੈਤਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਦੋ 

ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੈਭਵ ਨ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੈਤਾਨ-ਉਤਪੱਤੀ 

ਲਈ ਯਾਜ ਅਤੇ ਉਪਯਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ-ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ 
ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਵਿਸ਼੍ਯ (ਹਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 

ਸਾਮਗੀ) ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਦੁਪਦ-ਪਤਨੀ ਸਮੇ' ਸਿਰ ਨ ਪਹੁੰਚੀ 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਅਗਨ-ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਸ 

ਮਰਨ ਤੋ' ਬਾਦ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਕਰਮ-ਫਲ 

ਜਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਅਨੁਯਾਈਆਂ 

ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਅਤੇ ਨੋਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਜ਼ਕ 

(ਦੋਜ਼ਖ਼) ਜਾਂ 'ਜਹੰਨੁਮ” ਦਾ ਭੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਜਹੈਨੁਮ” 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' 'ਕੁਰਾਨ” ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ' ਭਾਵ ਹੈ 

ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਜਿਥੇ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ। 'ਦੋਜ਼ਕ' ਇਸ ਦਾ 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੋਕ 

ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਦਸੇ ਧਰਮ-ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 
ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋ ਬਾਦ, ਦੋਜ਼ਕ 

ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖ 
ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਆਗੈ ਵੌਜਕਾ ਤਾਮਿਆ ਸ਼ਣਨੋਐ ਹੁਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹਾ/ 

(ਗੁ.ਰ੍੍.੧੩੮੩)। 
ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਦੈਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੰਡ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਾ 

ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਕ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ 

ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 

ਧ੍੍ਸ਼੍ਟਦ੍ਯੁਮਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕਿ੍ਸ਼ਣਾ” ਸੀ। ਇਹ ਦੁਪਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

“ਦੋਪਦੀ' ਅਖਵਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ 

ਕੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਪਸਿਆ 

ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਕੋ ਇੱਛਾ ਦੋਹਰਾਉਣ ਕਾਰਣ 

ਸ਼ੈਕਰ ਨੇ ਪੰਜ ਭਰਤ-ਵੌਸ਼ੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ 

ਦਿੱਤਾ। 

ਜਦੋਂ ਦੋਪਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਪਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੁਅੰਬਰ ਰਚਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ 
ਦਾ, ਅਕਸ ਵੇਖ ਕੇ , ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਭੇਸ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ । ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ 

ਦੋੋਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਦੌੌਪਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ 

ਮਾਤਾ ਕੁੰਤੀ ਪਾਸ ਕੁਟੀਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਖਿਆ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਦਭੁਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 

ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਵੋ । ਫਲਸਰੂਪ ਦੋਪਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ 



ਦੋਪਤੀ/ਢੋਪਦੀ 

ਸਾਂਝੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਇਕ ਪਤੀ ਪਾਸ 
ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 

ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ 
ਦਾ ਰਾਜ-ਪਾਟ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ 

ਤਕ ਕਿ ਦ੍ੋਪਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋੋਪਦੀ ਨੂੰ 

ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਖਿਚ 

ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਉਤਾਰਨ ਲਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ 

ਕੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲਹੂ 
ਪੀ ਕੇ ਦੋੋਪਦੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਦੋਪਦੀ ਨੂੰ ਬਸਤ੍ਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰਥ ਗੰਨੇ ਪੌਜ ਆਪ / ਬਸਤ ਛੰਨਤਾ 

ਦੁੱਪਤਾੰ ਰੰ ਲਾਜ/ (ਗੁ .ਗੋ.੧੧੯੨)। 

ਬਨਬਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਾਦਸਾ 

ਹੋਇਆ। ਬਨਬਾਸ ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ 

'ਗੁਪਤ-ਵਾਸ” ਵਜੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸੀ। ਦੋਪਦੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਸਮੇਤ 

ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਸੇ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਵਿਚ ਜਾ ਲਗੀ। ਦੋਪਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਿਕਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦਾ 

ਭਰਾ ਕੀਚਕ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਦੋਪਦੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 

ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋੋਪਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੀਮ ਨੂੰ 

ਦਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਚਕ ਨੂੰ ਛਲ ਨਾਲ ਇਕ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 

ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਚਕ ਨਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਭੀਮ ਨੇ ਦ੍ੋਪਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। 
ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇ' ਦਿਨ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ 

ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ 

ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਚੀਰ-ਹਰਣ ਵੇਲੋ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛਡੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 
ਦੀ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਤ ਕੀਤੀ। 

ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਤ ਨੂੰ , ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੌਰਵਾਂ 
ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੂੱਥਾਮਾ ਨੇ ਦੇਪਦੀ 

ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਪਾਂਡਵ ਤੋਂ 

ਇਕ ਇਕ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ' ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਵਿੰਧ੍ਯ, ਭੀਮ ਦਾ 

ਸ਼ੁਤਸੋਮ, ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਸੁਤਕਰਮਾ (ਨਾਮਾਂਤਰ ਸ਼੍ਤਕੀਰ੍ਤਿ), 
ਨਕੁਲ ਦਾ ਸਤਾਨੀਕ ਅਤੇ ਸਹਦੇਵ ਦਾ ਸ਼੍ਤਸੇਨ (ਨਾਮਾਂਤਰ 

ਸ਼੍ਤਕਰ੍ਮਾ)। ਦੋਪਦੀ ਦਾ ਦੁਖ ਉਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 

ਅਸ਼ੂੱਥਾਮਾ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੋ ਮਣੀ ਕਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ 

ਹੋ ਗਿਆ। 

ਦਾ ਪਰ, ਯੁਗ : ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ 

ਦੇ ਕੁਮ ਵਿਚ ਦ੍ਰਾਪਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ 

ਰੂਪ ਬਲਦ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ ਦੀ 

ਅੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਇਕ, 

ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ 

ਵੇਦ-ਪਾਠ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਇਸ 

ਯੁਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਤਪਸਿਆ 

ਵਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਚੋਗੇ ਅਮਲ ਨ ਕਰਨ 

ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਯੁਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 8,64,000 

ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਦੋ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਨੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਨਾ 

ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਕਲਿਯੁਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਦ੍ਰਾਪਰ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਧਰਮ 

ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਾ “ਦਯਾ” ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ' 

ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪੈਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਯੁਗ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਕੇਵਲ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾ 

ਰਾਮ-ਨਾਮ ਤੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ - ਦ/ਇਆ 

ਦੁਆ/ਰੇ ਆਧਾੰਂ ਹੋਈ / ਗੁਰਮ/ਖ /ਵਰਲਾ ਚੀਨ ਕੇਈ / ਦੁਇ 

ਪਗਾ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਧਰਣਨਧਰ ਗੁਾਰਮ/ਖ' ਸ਼ਾਚੁ /ਤਿਥਾਏ$ ਹੇ / 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੦੨੩-੨੪)। 

ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਵਿਤਰ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 
ਇਕ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਕਾਠੀਆਬਾੜ ਵਿਚ 

ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਜੀਵਨ 

ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇ' ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਦਾ ਜਨਮ 

ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ 
ਗਈ, ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 
ਪਾਂਡਵ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਗਏ 

ਤਾਂ ਦਪਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ 

ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਉਪਰੈਤ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸੈਬੈਧੀਆਂ ਸਹਿਤ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਆ ਵਸੇ। 



ਧਉਲ 

ਉਹ ਬ੍ਰਜ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 

ਦੋ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਕੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਆਏ। 

ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋ” 
ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਬ੍ਜ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਆ 

ਗਏ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ “ਰਣ ਛੋੜ ਰਾਇ” ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੰਦਿਰ ਹਨ 

ਇਕ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾਕੌਰ ਵਿਚ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ 

ਇਸ ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋ' ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ 

ਵਿਚੋਂ ਭਜਣ ਦੇ ਲੁਕੇ ਅਰਥ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਅਰਥਗਤ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਬੋਢਾਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ 
ਪੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਿਣ (ਕਰਜ਼ੇ) ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ 
ਤੋਂ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਡਾਕੌਰ ਚਲੇ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ “ਰਣ' 

ਸ਼ਬਦ ਰਿਣ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਇਥੇ 

ਹੀ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਫ਼ੀ 

ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ।ਪਰ ਇਕ ਮਾਨਤਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਨਗਰੀ ਸਮੁੰਦਰ 

ਵਿਚ ਡੁਬ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨ ਡੁਬਿਆ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ ਕੇ ਇਸ 

ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ - ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਭਜਾ 

ਰਫਤ ਕੁਜਾ ਮੌਰਵ/ ਦੂ ਾ/ਰਕ ਨਗਗੰਂ ਰਾਸ ਝੁਗੇਈ / 

(ਗੁ.ਰ.੭੨੭)। 

ਪੁ 

ਧਉਲ : ਵੇਖੋ 'ਧੌਲ, ਬਲਦ", 'ਨੰਦੀ”। 

ਧਨ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਧਨਿਕਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਖਿਪਤ ਰੂਪ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੁਵਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 

ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ, 

ਪਨਾਸਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕਤ੍ਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਧਨ 

ਮਰਿ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਆ/ਨੈ ਬਹ/ਨੇ /ਇਕਠੇ ਹੋਇ/ ਏਕਾ ਜੌ/ਤਿ 
ਦਾਇ ਰਤਾ ਧਨ ਪਿਰ ਕਾਗੀਨ ਸਇ/ (ਗੁ ਰੀ੍.੭੮੮)। ਇਸਤਰੀ 

ਨੂੰ ਮਰਦ ਤੁਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ”। 

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ : ਕਾਫੀ ਠਾਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗਨੀ ਮੰਨੋਂ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇ' ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ 

ਮਧੁਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਇਸ ਰਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ 

ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਅਤੇ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਖੰਡਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਗ ਦਸਵੇਂ' ਨੰਬਰ ਤੇ 

ਦਰਜ ਹੈ। 
ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ 

ਕਿ - ਧਨਾਸ਼ਗੀੰ ਧਨਵੰਤਾ ਜਾਣ?ਆੰ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੰ 

ਕਾਰ ਕਮਾ/ਇ/ (ਗੁ.ਰ੍.੧੪੧੯)। 

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 93 ਚਉਪਦੇ, 
ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਪੰਜ ਛੱਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਦੇ 

ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਦਰਜ 17 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋ' ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਦੇ, 

ਤਿੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ, ਇਕ ਇਕ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਸੈਣ, ਪੀਪਾ ਅਤੇ 
ਧੰਨਾ ਦੇ ਹਨ। 

ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਚਉਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸੱਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪੰਜ ਪੰਜ 
ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਅਤੇ 

ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਜੀਵ ਅਲਪੱਗ ਹੈ , ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਰਾਟ 'ਆਰਤੀ” ਦਾ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ “ਸੋਹਿਲਾ” ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਨੌਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਚਉਪਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਇਕ ਤ੍ਿਪਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 



ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਦਸ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਕਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ - ਹੌਹ ਦੈਆਲ ਨਾਲਾ 
ਦੌਰੁ ਮੰਗਤਾ ਜਨ ਕੰਉ ਸ਼ਦਾ ਰਹਉ ਰੰਗਾ ਰਾਤਾ/ (ਗੁ .ਰ੍.੬੬੬)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 13 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਸੱਤ ਵਿਚ 
ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ 

ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਲੋੜ 
ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੀਝਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੇ 
ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ 58 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 

ਕੇਵਲ 18 ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ , ਬਾਕੀ ਦੇ 33 ਦੁਪਦੇ , 

ਪੰਜ ਤ੍ਰਿਪਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪੰਚਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 

ਅਨੋਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ 

ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨ ਹਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਨ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਮ ਵਿਚ ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿ ਨੂੰ 

ਬਨ ਵਿਚ ਖੋਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਭਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ 

ਕੀਤੀ ਹੈ - ਕਾਹੇ ਨੇ ਝਨ ਖੌਜ਼ਨ ਜਾਈੰ / ਸਰਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਦਾ 

ਅਲੰਪਾ ਤੌਗੀ ਸੰਗਾ ਸ਼ਾਈੰ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੬੮੪)। 

ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਦੇ ਸੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ 

ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 
ਵਿਚ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕੌਣ 

ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਰਥਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ 
ਪੰਜ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕ-ਪੂਰਵਕ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 

ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਨੇ ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਛੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੁਆਰਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ 

ਗੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਇਕ ਛੰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ੰਤਿਗੁਨ ਦੀਨ ਦਇਆਲ 

/ਜੈਸ਼ ਸੰਗੇ ਹੰਨੇ ਗਾਵੀਆ ਜਉ / (ਗੁ .ਰੀ੍.੬੯੧)। 
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ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ 
ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸੈਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 
ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਧ੍ਰੌਮ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਨੇ ਸਹੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਧੂਪ-ਦੀਪ ਦੀ 
ਥਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।ਭਗਤ ਪੀਪਾ 
ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਗਤੀ 
ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਿੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਧੈਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਪ੍ਭੂ 

ਵਲੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੈਵਾਰਨ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਹੈ 
- ਲੌ ਜਨ ਤੁਮਨੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਤੇ /ਤਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸ਼ਵਾਰਤਾ/ 

(ਗੁ.ਰ੍.੬੯੫)। 

ਧਨੀਆ : ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨਾਲ 
ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ 'ਲੋਈ" ਮੰਨਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ - ਸ਼ਨਿ 

ਅੰਧਲੀ ਲੋਈ ਬੰਪਨੇਹੇ / /ਏਨ ਮੰਡਨਅਨ ਭਜਿ ਸ਼ਰਨ ਕਬੀਰ/ 
(ਗੁ.ੀ੍.੮੭੧)। ਰਿ 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- 
ਮੰਗੀ ਝਹਨੀਆ ਕੇ ਧਨਆ ਨਾਉਂ / ਲੇ ਰਗੱਖਓ ਰਾਮ ਜਨੀੀਆ 
ਨਾਓ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੪੮੪)। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਪ੍ਯੁਕਤ “ਧਨੀਆ” ਨੂੰ 
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਨੂੰਹ (ਬਹੁਰੀਆ) ਦਾ ਵਾਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਬੀਰ-ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ 'ਬਹੁਰੀਆ” 

ਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰਹ ਨ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਗਹੇ ਮੇਠੋਂ ਪ੍ਰਿ 

ਹਉਂ ਹਰਿ ਕਾਂ ਝਹੁਨੀਆ/(ਗੁ .ਰੌ .੪੮੩)। ਇਸ ਤੋਂ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 

ਕਿ 'ਧਨੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸੈਤ-ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 

ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵਾਦ ਕਰਨ 



ਧਨੰਜੈ (ਧਨੰਜਯ) 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਸਨ - ਸੰਤ ਨਲੰ/ਕੇਛ ਸਨੀ ਕੋਗੀਲ/ 

ਲੌ ਅਸੰਤ ਮਸ਼ਾਟੇ ਕਰ ਰਹੀਆ /(ਗੁ.ਗ੍੍.੮੭੦)। ਇਸ ਸੈਦਰਭ 

ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 
ਬੜੀ ਗੌਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਮੋਰਾ ਪਤੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸਾਧਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 

ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, 

ਆਪਣੇ ਧੈਧੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਂ ਦੇ 

ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ 
ਖਵਾ ਕੇ ਆਪ ਭੁਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਚਬਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਲਈ ਇਹ ਸਤਿਸੰਗ ਹੀ ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚੋ ਤਰਨ ਦਾ 

ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। 

ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ “ਧਨੀਆ” ਨਾਂ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ 

ਪਤਨੀ ਅਥਵਾ ਨੂੰਹ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। 

ਧਨੰਜੈ (ਧਨੰਜਯ) : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ -- ਧਨ ਨੂੰ 
ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। 

ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਵਾਚਕ ਵਜੋ' ਪ੍ਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂਵਾਂ ਯਥਾ ਨਿਹਕੰਟਕ, 

ਨਿਹਕੇਵਲ ਆਦਿ ਵਿਚ ਧਨੰਜੈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਹੈ - 

#ਨਿਹਕੰਟਕ ਨਹਕੰਵਲ਼ ਕਹੀਐ / ਧਨੰਜੰ ਜਲਿ ਥੱਲੇ ਹੈ ਮਹੀਨ / 

(ਗੁ.ੀ੍.੧੦੮੩)। 

ਧਰਤੀ : ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਧਰਿਤ੍ਰੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 

ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਭ ਜੜ-ਚੇਤਨ 

ਇਸੇ ਉਪਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਭੂਮੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, 

ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਵੀ ਹਨ। ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਜਪੁਜੀ” 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 'ਮਾਤਾ' ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ 

ਹੋਈ ਹੈ - ਪਵਣ ਗੁਰ ਪਾਣੀ /ਪਤਾ ਆਤਾ ਧਗ/ਤਾ ਮਹਤੁ / 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੮)।“ਜਪੁਜੀ' ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਵਿਸਤਰਿਤ ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਧਰਤਾਂ ਹੌਭ ਪਰੈ ਹੌਰ ਹੌਰ / (ਗੁ .ਗੰ.੩)। 

੩੪ਵੀ' ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਧਰਮਸਾਲ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ 
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ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਨ, ਜਲ, ਫਲ, ਖਾਧਿ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀ 

ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵਜੋਂ' ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਾ 
ਅਨੋਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੁਟਣ ਵੇਲੇ, 
ਖੇਤ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ, ਖੂਹ ਖੋਦਣ ਵੇਲੇ, ਨਵੇਂ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂ ਦੀਆਂ 
ਪਹਿਲੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ , ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿ 

ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ 

ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਤਿਆਗੇ 

ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋ' ਬਚ ਜਾਏ। 
ਸੈਕਟ ਵੇਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ 

ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸੈਗ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ।'ਰਾਮਾਇਣ” ਦੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਹੀ 

ਸਮਾਈ ਸੀ। ਥਲ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀ ਸੱਸੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 

ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। 

ਦੈੱਤਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਕੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੁਖ ਹਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮਾਨਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਧਰਤੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਦੋ ਦੈਂਤ - ਮਧੂ ਅਤੇ 

ਕੈਟਭ (ਵੇਖੋ)- ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਭਿ-ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ 
ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।'ਹਰਿਵੈਸ਼-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ 
ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੈੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਝ (ਮੇਦਸ) ਤੋਂ', ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ 
ਪਸਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਦਨੀ (ਧਰਤੀ) ਬਣ ਗਈ। 

ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਲ ਹੀ 

ਜਲ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ।ਪਰ ਦੇਵ-ਅਸੁਰ ਸੰਗਰਾਮ 

ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਨੂੰ 
ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਗਈ। ਉਹੀ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪਿਿਥਵੀ 

ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। 
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ਧਰਮ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ 'ਧਿ' ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਪੰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 
“ਧਰਮ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ। ਅਨੌਕ 

ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਦਾ 

ਗਿਆਨ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਖੇਤਰ 

ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਨੌੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਆਦਿ ਤੋ' ਅੰਤ ਤਕ ਪਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਨਮ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਧਰਮ ਦਾ ਸੈਕੀਰਣ ਰੂਪ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 

ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਅੰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ-ਸੈਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ 

ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ-ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ 

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ 

ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ 

ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਸੈਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਲੌਕਿਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਰੁਕ ਗਤਿ ਨਾਲ 

ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਰਤੱਵ-ਧਾਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਮੂਲ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨਾ ਚਾਂਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੇਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ 

ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ 

ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ 

ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ 
ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ 

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ 

ਨ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸੈਕੀਰਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ 

ਕੇ ਸਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ 

ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨ ਸਕਿਆ।ਪਰ ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ 
ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਵਾਹ ਵਿਚ ਸਦਾ 

ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਪੁਛੋਂ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ 

ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਜ੍ਰਿਆ-ਪੁਤਿਕ੍ਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 

ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਥਾਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ-ਧਰਮ” ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਧਰਮ ਦਾ ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਮਾਨਵ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਹੈ।ਮਾਨਵ ਜਾਤਿ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨਵ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਿਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਰਲੌਕਿਕ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਤਿ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 

ਕਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਜਮ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਬੇਨ੍ਹਦਾ, ਸਗੋਂ' ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼-ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ-ਪਥ ਦਾ ਯਾਤੀ 

ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ 

ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਦ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 

ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ 

ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਢੂੰਢ ਕਢੀ ਹੈ। 

ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅਨਾਤਮਾ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਦਾ 
ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ 

ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। 

ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਮੰਨੋ ਗਏ ਹਨ -- 

ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਕੀਰਣ। ਸਾਧਾਰਣ 

ਸਰੂਪ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 

ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 'ਮਾਨਵ-ਧਰਮ” 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਚੂਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਹ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ 

ਸੈਸਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਦ-ਉਦਮਾਂ, 

ਸਦ-ਸੋਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ 

ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਪਰਖ-ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ 

ਅਤੇ ਮਨੱਖ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ 

ਨਹੀ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋ' ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ - ਸ਼ਰਝ ਧਰਮ ਆਹੇ ਸ੍ਰੋਸਟ ਧਰਮ / ਗਾੰਡ ਕੌ 

ਨਾਲ ਜਾਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ / (ਗੁ.ਰ੍.੨੬੬)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 



ਧਰਮਸਾਲ/ਧਰਮਸਾਲਾ 

ਨੇ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 'ਸਬਦ' (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ 
ਸਰੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਹੈ -- ਸ਼ਰਥ ਸ਼ਬਦੀ ਏਕਾ ਸਬਦ ਜੌਂ ਕੇ ਜਾਣੈ ਭੋਉ/ 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨੈਰੰਜਨ ਦੇਉ / (ਗੁ.ਰ੍.੫੬੯)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਅਧਰਮ-ਕਰਮ ਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ” ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਵਿਚ ਕਦੇ ਢਿਲ ਨ ਕਰੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਸੈਕੋਚ ਕਰੇ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਖੋ, (ਪਰ-ਧਨ 

ਅਤੇ ਪਰ-ਇਸਤਰੀ ਦਾ) ਲੋਭ ਨ ਰਖੋ, ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤਿ ਕਰੋਂ, 

ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹੀ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ -- ਨਹ 

/ਭਲੰਬ ਧਰਮੰ ੫ਾ੫ੰ/ /ਦ੍ਰੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤਾ ਲੱਭੰ / ਸ਼ਰਣ ਸ਼ੰਤੰ 

/ਕੈਲ/ਝਖ ਨਾਸ / ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਧਰਮ ਲਾਝਣ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੫੪)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 
ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਦਾ ਇਕੋਂ ਹੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯੁਗ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ 

ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ -- ਏਕੋ ਧਰਨ /ਦ੍ਰੜੈ ਸਚੁ ਕੋਈ / ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ 

ਜਾਗ ਜਾਗ ਸੋਈ / (ਗੁ .ਰੰ੍.੧੧੮੮)। ਇਸ ਸਰਣੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ 
ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਇਹੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਹੈ -- 

ਤਾਜਿ ਸਿ ਭਰਮ ਭਾਜਿਓਂ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ / ਕਹੁ ਨਾਨਕਾ ਅਟਲ /ਇਹਾ 

ਧਰਮੁ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੧੯੬)। 

ਧਰਮਸਾਲ/ਧਰਮਸਾਲਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ 

ਦਾ ਸਥਾਨ। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 

“ਧਰਮਸਾਲ” ਕਿਹਾ' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ 
ਦੇਹ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ -- /ਤਲ਼ ਵਾਜ ਧਰਤੀ 

ਥਾਪਿ ਰਲੀੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 

੭੩ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ-- ਐਂ ਝਗੀ ਸਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ / ਗਗ/ਸਿਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਗੱਲ 

ਹੈ/ ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਾ ਫੌਰਦਾ /ਤਿਸ਼ /ਨੇ/ਵੇ ਨਵ ਲਗਾ ਪਾਇ 

ਜਾਉ / ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 
ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਥਵਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ “ਧਰਮਸਾਲ” ਕਿਹਾ ਹੈ -- 
ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ /ਮੌਹਨ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਹਨੈ ਦੁਆਰ 

ਧਾਣਕ 

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ 

ਧਰਮ-ਕੇ'ਦਰ 'ਧਰਮਸਾਲਾ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅਤਿਥੀ-ਨਿਵਾਸ 

ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ “ਧਰਮਸਾਲਾ” 

ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਸ 

ਨੂੰ 'ਸੰਗੱਤ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ 

ਸਰਵ-ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਂ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ” (ਵੇਖੋ) ਹੈ। 

ਧਰਮਖੰਡ : ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ। 
ਵੇਖੋ “ਜਪੁਜੀ”। 

ਧਰਮ-ਦੂਤ : ਇਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਦੂਤ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਨੇ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਪਾਜ 

/ਦਵਸ਼ ਆਏ /ਲੈਥੋ ਆਏ ਦੁਖ ਧਰਮ ਦੂਤਹ /ਡਾਠਿਆ / 

(ਗੁ.ਗ੍੍.੭੦੫)। ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਯਮਰਾਜ” ਵੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ “ਧਰਮ-ਦੂਤ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ “ਯਮਦੂਤ' (ਵੇਖੋ)। 

ਧਰਮ ਰਾਇ : ਇਹ 'ਧਰਮ-ਰਾਜ' ਦਾ ਹੀ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਸਾਰੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਸ ਸਾਧਕ ਦਾ 

ਧਰਮ-ਰਾਜ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਬ ਕਹਾ 

ਕਰੰਗੇ ਜਉ ਫਾਟਓ ਸ਼ਗਲੋਂ ਲੇਖਾ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੬੧੪)। ਧਰਮ-ਰਾਜ 

ਅਤੇ ਯਮ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਯਮਰਾਜ'। 

ਧਵਲੈ : ਵੇਖੋ 'ਧੌਲ, ਬਲਦ'। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ -- 
ਧਵਲੀ ਓਪਾ/ਭੇ ਕੇਤਾ ਭਾਰ / (ਗੁ.ਰੀ੍ .੩)। 

ਧਾਣਕ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਜੌਗਲਾਂ 

ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤੀ, 

ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਣਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 

ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਣਕ (ਸਾਂਸੀ) 

ਜਾਤਿ ਦੇ ਲੋਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀ 

ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜਾ 

ਜੀਉ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ / ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਅਪਾਰ ਦੈਆਰ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਦਾ 

ਕਰਤਨੁ ਗਾਵਹੋ /ਜ਼ਹ ਸ਼ਾਧ ਸੰਤ /ਇਕਤ੍ਹ ਹੋਵ/ਹ ਤਹਾ ਤੁਡ/ਹਾ 

/ਨਿਆਵਹੇ / (ਗੁ.ਰੀ.੨੪੮)। 

ਮੋਟਾ ਕੌਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਦਾਈ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਸੈਭਾਲਦੀਆਂ 

ਹਨ। 
ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 



ਧਾਤੁਰਬਾਜੀ 

ਨੂੰ ਸਾਂਸੀ (ਧਾਣਕ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੇ -- ਏਕਾ ਸ਼ਆਨੁ ਦੁਇ ਸ਼ਆਨਾ 
ਨਗਲੇ/ ਭਲਕੇ ਭਉਕ/ਹਿ ਸਦਾ ਬਇਆਲ / ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁਠਾ 
ਮਰਦਾਨ / ਧਾਣਕਾ ਰੂਮ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੨੪)। 

ਧਾਤੁਰਬਾਜੀ : ਇਹ ਧਤੂਰੇ ਤੋਂ ਬੁਣੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਠਗਮੂਰੀ 
ਹੈ।ਧਤੂਰਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਪੌਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਡਿਆਲੇ ਗੋਲਾਕਾਰ 
ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਠਗ ਲੋਕ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਬੀਜ 

ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ 
ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਧਾਤੁਰਬਾਜੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਠਗ ਉਸ 
ਦਾ ਧਨ-ਮਾਲ ਲੁਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 

ਧਤੂਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਧਤੂਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ-ਭਗਤ 
ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉਤੇ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਾਥ-ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ 

ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤੂਰੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਤੁਰਬਾਜੀ 

ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ 
ਬੈਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ 

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਧਾਤੁਰੜਾਜਾੰ ਪਲੰਚਾ ਰਹੇ ਨਾ 
ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ / (ਗੁ.ਰੰ੍.੨੯)। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ 

ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਧਾਤੁਰਬਾਜ 

ਸਬਾੰਦ ਨਿਵਾਨੇ ਨਾਸ਼ ਵਸ ਆਨੇ ਆਈੰ/ (ਗੁ.ਗੰ.੯੦੯)। 

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ : ਵੇਖੋ 'ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ'। 

ਧੀਰਮਲ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸੈਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਧੀਰਮਲ 

ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ 

ਪਾਸ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। 

ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ 

ਦਾ ਪੁੱਤਰ-ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ 

ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੈਨ 1626 ਈ. (13 ਮਾਘ, 1683 ਬਿ.) ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। 

ਧੁਨਿ/ਧੁਨੀ 

ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਲਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਧੀਰਮਲ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨ 

ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਰ ਗੋਲੀ 
ਚਲਵਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਲੁਟ ਲਿਆਉਂਦਾ। 

ਪਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਗੁਰ-ਸਿੱਖ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ 

ਲੁਟ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਬੀੜ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਤੇਗ 

ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ 
ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀੜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਜੋ ਹੁਣ ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। 

ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਣਿਆਂ 

ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ'` ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ 

“ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ”। 

ਧੁਨਿ/ਧੁਨੀ : ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਧੂਨਿ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਦ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼। ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੌ ਵਾਰਾਂ - ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ, ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. 

ਪ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ, 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੩, ਸਾਰੈਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ 

ਅਤੇ ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ - ਲਈ ਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਉਦੋਂ' ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੌਕ-ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਢੀਆਂ ਤੋ 
ਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ 
ਆਰਭ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋ' ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਲੋਕ-ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਤੋ' 

ਉਕਤੀ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਲਿਖਵਾਈਆਂ। 'ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾ. ੬” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ। ਪਰ 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਤਸਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਲਿਖਵਾਉਣ' ਕਾਰਣ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ 

ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 
`ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰਾਂ-ਟੁੰਡੇ ਅਸ' 



ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ 

ਰਾਜੇ ਕੀ ਵਾਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਰਾਹਮ ਕੀ ਵਾਰ, ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਅਤੇ 

ਲਲਾ ਬਹਲੀਮਾ ਕੀ ਵਾਰ-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 

ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ : “ਧੁਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ 

ਸਥਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਸਥਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਧੁਰ ਲੀ 

ਬਾਣੀ ਆਈ //ਤ/ਨੇ ਸ਼ਗਨ /ਚੌਤ /ਮਟਾ£ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੬੨੮)। 

ਇਸ ਨੂੰ “ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਥੋਮ (ਧੋਮਯ) : ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਜੋ ਧੂਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 

ਅਤੇ ਦੇਵਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦਾਲਕ ਦਾ ਗੁਰੂ 

ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ। 

ਭੱਟ ਕਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਯਸ਼ਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 

ਵਿਚ ਧੋਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ--ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਹੋਮ ਅਟਲ 
ਮੰਡਲਵੈ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਰਸੁ ਜਾਣਿਓ। (ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੮੯)। 

ਧੌਲ, ਬਲਦ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਬਲਦ। 
ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰੂਪਕ-ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਛੂਏ ਦੀ ਪਿਠ ਉਤੇ 
ਖਲੋਤੇ ਬਲਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਿੰਗ 

ਉਤੇ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ 

ਇਕ ਸਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗ ਉਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 
ਡੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਦ 
ਦਾ ਰੈਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਧੌਲ ਧਰਮਾ ਦਇਆ ਕਾ ਪਤਾ ਕਹਿ ਕੇ 

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਤਿਯੁਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਲਦ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਕਛੂਏ ਦੀ 

ਪਿਠ ਉਤੋਂ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰੇਤਾ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਪੈਰ 

ਚੁਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਦੋ ਅਤੇ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ 

ਧੋਨਾ, ਭਗਤ 

ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਿਯੁਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ 
ਘਟੀਆ ਯੁਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ 

ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਪਾ੫ ਨਿਰਾਸ /ਮਰਥਆੰ 

ਧਉਂਲੁ ਖੜਾ ਧਨ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ / (ਗੁ .ਰੀ.1/29)। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਜੋ' ਧਉਲੇ 

ਸ਼ਬਦ (ਨਿੰਦੀ) ਦਾ ਉਲੋਖ ਕੀਤਾ ਹੈ--ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦਓ 

ਧਉਲੇ ਝਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤੁ' ਦੇਖਿਆ ਥਾ / (ਗੁ ਗੰ੍.੮੭੫)। 

ਧੰਨਾ, ਭਗਤ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਂਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧੁਅਨ 
ਜਾਂ ਧੁਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ 

ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ 

ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ।ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ਕਾਰ 

ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1415 ਈ. ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਜਦ ਕਿ ਆਚਾਰਯ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ (“ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਸੈਤ-ਪਰੈਪਰਾ”) ਨੇ ਅਨੇਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ-ਵਰ੍ਹਾ 

ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 

ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਬੜੇ ਸਰਲ 
ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰਛਲ ਬਾਲਕ ਸਨ - ਧੰਨ ਐਂਵਿਆ ਬਾਲ ਝ/ਹਿ/ 

(ਗੁ.ਰੰ.੧੧੯੨)। 

ਆਪ ਦੇ ਸੈਬੋੈਧ ਵਿਚ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ 

ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ 

ਕੀਤੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ (ਪੱਥਰ) ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। 

ਆਪ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ 

ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਅੰਨ-ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਵਾਰ ਆਪ ਨੇ ਖੇਤ 

ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਣਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰਖੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 

ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਕਣਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾ ਬੀਜ 

ਪਾਏ ਖੇਤ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ 

ਪੈਰ ਆਧਾਰ ਤੋਂ' ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ 

ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੈਰ ਉਤੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ । ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਤਰੋਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘਟਦੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਿਯੁ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਵਲ 

੮੮ 

ਸੋਹਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਸੈਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਆਰਾ 

ਉੱਧਾਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਤਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ-ਇਹ/ਓ/ਿ ਸ਼ਨੇ ਕੀ 



ਧੂਅ/ਯੂਹ, ਭਗਤ 

ਜਾਟਰੋ ਉਠੇ ਭਗਤਾ ਲਾਗਾ/ ਮਿਲੋ ਪ੍ਤ/ੰਖ ਗੁਸ਼ਾਈਆ ਧੰਨਾ 

ਵਡਭਾਗਾ/ (ਗੁ .ਰੀ੍.੪੮੮)। 

ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਗਿ੍ਹਸਥ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਬਣਾਈ 

ਰਖਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ 

ਹਨ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੪੮੭) ਵਿਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 
ਮ-ਭਗਤੀ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਪ੍ਰੰਮ ਭਗ/ਤਿ ਆਨਾ 

ਭੁ ਜਾਨਿਆ /ਤ੍ਰਿਪੰਤਾ ਅਘਾਨ #ਕਾਤਿ ਭਏ / ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਗੁ.ਰੰ੍.੪੮੮) ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਦੇਇ ਆਹਾਰ ਅਗੈ ਮਹਿ ਰਾਸ 

ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ /ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ 

ਨਉ ਸਤ ਚਉਦਹ ਤੀਨਿ ਚਾਰਿ ਕਰਿ 

ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਂਕਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ'। ਇਸ ਗੋਦ ਵਿਚ ਤਦੇ ਬੇਠਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 

ਤਪਸਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੁਚਿ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵਰ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । 

ਧਰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸੁਨੀਤਿ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਨ ਵਿਚ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ 

ਗਿਆ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਘੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ 
ਹਰਿ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ 

ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਧਰੂ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੈਨ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਸ਼ੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭ੍ਰਮਿ 

ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕਲ੍ਪ 
ਅਤੇ ਵਤ੍ਸਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਉਤ੍ਕਲ 

ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 'ਰਹਾਉ' ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ 

ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 
“ਰਹਾਉ” ਹੈ। 

ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ “ਆਰਤਾ” ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੋ 

ਤੁਕਾਂ ਦਾ 'ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇ 

ਸੱਧੁਕੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। 

ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਸਰਲ ਸਾਧਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ 

ਪ੍ਧਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਸਾਕਾਰ 

ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ “ਹੀਰ” ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ- ਨਾਲ਼ ਨਦਕਾ ਯਕੀਨ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕਵਾ, ਧੰਨੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਪਥਰੋਂ 

ਪਾਇਆ ਇ/ 

ਧੂਅ£ਧੂਹ, ਭਗਤ : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਇਕ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਉੱਤਾਨਪਾਦ ਦੇ ਘਰ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (ਚੌਥਾ ਸਕੰਧ) ਅਤੇ 

“ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” (ਅ.੧) ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਾਨਪਾਦ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ - ਸੁਰੁਚਿ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਿ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ 

ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸੁਰਚਿ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਤਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਿ ਦੇ 
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰੂ। ਰਾਜਾ ਸੁਰੁਚਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋ' ਰਾਜਾ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ 
ਮਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਰਚਿ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 

ਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 

ਧਰੂ ਦੇ ਬਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ 

ਉੱਤਮ ਯਕ੍ਸ਼ਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਧਰੂ ਨੂੰ 

ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 

ਯਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ 

ਨਿਆਂਇਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਤ੍ਸਰ 

ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਬਦਰਿਕਾਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। 
ਉਥੋਂ' ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਲੈ ਗਏ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰੂ-ਲੋਕ (ਧਰੂ-ਤਾਰਾ) ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਗ੍ਰਹਾਧਾਰ' ਅਤੇ 'ਔਤਨਪਾਦਿ' ਵੀ 

ਹਨ। 

'ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਧਰੂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਨੁਸਾਰ- 
ਅਟਲ ਭਇਓ ਨ੍ਰਆ ਜਾ ਕੰ ਨੈਮਗਨੇ ਅਰ /ਨੇਰਡੈ ਪਦ ਪਇਆ/ 
(ਗੁ.ਰੌ੍.੬੩੨)। 

ਨਾ 

ਨਉ ਸਤ ਚਉਦਹ ਤੀਨਿ ਚਾਰਿ ਕਰਿ : ਇਥੇ ਹਰ ਇਕ 

ਗਿਣਤੀ-ਅੰਕ ਤੋਂ' ਮੂਲ ਤੱਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ 

ਹੈ।ਨਉ (ਨੌਂ ਖੰਡ), ਸਤ (ਦ੍ਰੀਪ), ਚਉਦਹ (ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ), ਤੀਨਿ 

(ਤਿੰਨ ਗੁਣ), ਚਾਰਿ (ਚਾਰ ਯੁਗ) ਅਥਵਾ ਚਾਰਿ (ਚਾਰ 

ਖਾਣੀਆਂ)। ਬਸੈਤ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-ਨਉਂ ਸਤ ਚਉਦਹ ਤੰਨਿਨੇ ਚਾ/ਨੇ ਕੰਨ ਮਹਲ/ਤਾ 



ਨਉ-ਸਰ 

ਚੰਨ ਬਹਾਲੀ / (ਗੁ .ਰੀ੍.੧੧੯੦)। ਇਸ ਤੋਂ' ਭਾਵ ਹੈ ਨੌ ਖੰਡਾਂ, 

ਸੱਤ ਦ੍ਰੀਪਾਂ, ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ , ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ, ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਰੂਪੀ ਮਹਲਤਿ 
(ਠਿਕਾਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ) ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ 

ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸਥਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਨਉ-ਸਰ : ਨੌ ਤਲਾਉ। ਇਥੇ ਤਲਾਉ (ਸਰ) ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌਂ ਦੁਆਰ-- ਨਓਸਰਸ਼ਭਰ ਦਸਵੈਪੁਰੇ/ (ਗੁ.ੰ੍.੯੪੩)। 

ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ 

ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ' ਭਾਵ ਹੈ ਨੌਂ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਕਰਕੇ (ਕਾਬੂ 
ਵਿਚ ਕਰਕੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਂ, ਤਦ ਹੀ 
ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਸੈਕਲਪ- ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਨਉ-ਦੁਆਰ”। 

ਨਉ-ਦਰ : ਵੇਖੋ “ਨਉ-ਦੁਆਰ'। 

ਨਉ-ਦੁਆਰ (ਨਉ-ਦਰਵਾਜੇ) : ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ 
ਅਰਥ ਹੈ ਨੌਂ” ਦਰਵਾਜੇ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੌ ਛਿਦ ਜਾਂ 

ਸੁਰਾਖ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੋਲਕ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨੌ' ਛਿਦ੍ਹ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋ ਨਾਸਾਂ, ਇਕ ਮੁਖ, 

ਇਕ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲਿੰਗ ਅਥਵਾ ਭਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ 
ਵਾਰ ਇੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ 

ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ 
ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਖਿਆ ਹੈ--ਹ/ੰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ 

ਅੰਦਾਓ ਰਾ/ਖ ਕੰ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ / ਵਜਾ/ਇਆ ਵਾਜ਼ਾ 

ਪਉਣ ਨਉਂ ਦੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਦਸ਼ਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਖਾਇਆ/ 

(ਗੁ.ਗੰ.੯੨੨)। 

ਨਉ-ਨਾਇਕ ਕੀ ਭਗਤਿ : ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਕ , ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ। 

ਦੂਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਨਾਇਕ) ਦੀ ਨੌਂ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਨਵਧਾ 

-ਭਗਤੀ (ਵੇਖੋ)। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ- ਨਉਂ ਨਾਇਕ ਕਾ ਭਗਤਿ ਪਛਾਨ / ਸੋ ਬਾਜਾਗੀ ਹਮ ਗੁਰ 

ਆਨੇ / (ਗੁ.ਰ੍ੰ.੮੭੩)। 

ਨਉ-ਨਿਧ : ਵੇਖੋ 'ਨੇਂ ਨਿਧੀਆਂ'। 

ਨਉ-ਮੁਨੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨੇਂ ਮੁਨੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਇਕ 

ਮੰਤਰ ਵਿਚ 'ਮੁਨੀ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਸੈਨਿਆਸੀ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 

ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਧਿਐਨ, ਤਪ, ਯੱਗ, ਬ੍ਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ 

ਪਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਮੁਨੀ' ਹੈ। 
“ਭਗਵਤ-ਗੀਤਾ” (2/56) ਵਿਚ ਮੁਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 
ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਗ, 

ਭੈ, ਕਰੱਧ ਆਦਿ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮੁਨੀ” ਸ਼ਬਦ 

ਇਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 

ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨਨ ਅਥਵਾ 

ਚਿੰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਦਵੀ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ 
ਰਚੈਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਰਿਸ਼ੀ” 

ਨਾਲ ਰਲਗਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ 

ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ-ਸਮਨਿ ਜਿਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਆਰੇ / ਦੁਭਿਧਾ ਮਗਰ ਛ੍ਹਨਾ 
ਯੰਚਾਰੇ/ (ਗੁ.ਰ੍.੧੧੨੮)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਉ (ਨੌਂ) ਮੁਨੀਆਂ 

ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ- ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ /ਲਿੰਘਗ਼ਨਿ 

ਨਉਂਮਨਨੰ ਹੁੰ ਲੈ ਲਾਵੰਗਾਂ / (ਗੁ ਗੌ੍.੧੩੦੯)। ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' (ਸਕੰਧ 4) ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਕੇਵਲ 

ਨੌਂ ਹਨ-ਮਰੀਚਿ, ਅਤ੍ਰਿ, ਅੰਗਿਰਾ, ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯ, ਪੁਲਹ, ਕੁਤੁ , 
ਭ੍ਰਿਗੁ, ਵਸਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਅਰਥਵਣਿ। 

ਨਕਟ-ਦੇ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਨਕਟ-ਦੇਵੀ ਜੋ ਵਾਮਮਾਰਗੀਆਂ 

ਅਥਵਾ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ-ਮੁਦ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਆਸ 

ਪਾਨ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ ਬੰਨੰਚ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਨੈ - ੪੭੬) 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ (ਨਕਟੀ) ਵਾਚਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ 

'ਨਕਟੀ”। 

ਨਕਟੀ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਕ 
ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਨਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਨਿਰਲਜ ਇਸਤਰੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਮਾਇਆ” ਵਾਚਕ 



ਨਖਿਅਤ੍ (ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍) 

ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ , ਸਾਧੂ-ਜਨਾਂ ਨੋ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ 
ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਕ ਕਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਨਕਟੀ” ਬਣਾ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੰਤਾਂ/ਸਾਧਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਚਰਿਤ੍ਰ ਹੈ।ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ--ਸ਼ਗਲ 

ਮਾਹ ਨਕਟਾਂ ਕਾ ਵਾਲ਼ਾ ਸਗਲ ਮਾਨ ਅਆਉਂ ਹੋਰ / 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੪੭੬)। ਪਰ ਇਹ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ( ਆਉਰ ਹਮਰੈ /ਨੋਕ/ਟ ਨ ਆਵੰ) ਕਿਉਂਕਿ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ-ਨਾਕਹੁ ਕਾਣਾੰ ਕਾਨਨੁ ਕਾਣੀ ਕੱਟੇ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਗੀ/ 

ਕਹੁ ਕਾਲਨ ਸੰਤਨ ਕ7 ਬੈਗਨੈ ਤਨੈਨਿ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰ / 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੪੭੬)। ਵੇਖੋ 'ਮਾਇਆ”। 

ਨਖਿਅੜ੍ _(ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍) : ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚ 
ਤਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦ ਦੇ ਸੈਘਿਤ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਚੰਦ੍-ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਲਗ ਗਈ। 

ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋਤਿਸ਼-ਸ਼ਾਸੜ੍੍ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ 

ਸਮੁੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਖਗੋਲ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਾਂ ਨੂੰ 'ਚੌਦ੍-ਸਥਾਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਦ੍ਮਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹਿਕ 

ਸੈਬੈਧ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 

ਤੇ 27 ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਜਾਪਤੀ 

ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- 

ਕਿੱਤਿਕਾ, ਰੋਹਿਣੀ, ਮਿਰਿਗਸ਼ੀਰਸ਼ (ਮਿ੍੍ਗਸ਼ਿਰਾ), ਆਰਦੀਾ, 

ਪੁਨਰਵਸੁ, ਤਿਸ਼੍ਯ (ਪੁਸ਼੍ਯ), ਆਸ਼੍ਲੇਸ਼ਾ, ਮਘਾ, ਫਾਲ੍ਗਨੀ (ਪੂਰਵ 
ਅਤੇ ਉੱਤਰ), ਹਸਤ, ਚਿਤ੍ਰਾ, ਸਵਾਤੀ (ਨਿਸ਼੍ਟ੍ਯਾ), ਵਿਸ਼ਾਖਾ, 
ਅਨੁਰਾਧਾ, ਜ੍ਯੇਸ਼ਠਾਗਨਿ (ਜ੍ਯੋਸ਼੍ਠਾ), ਵਿਕ੍ਰਿਤੌ (ਮੂਲ), 
ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ (ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਉੱਤਰ), ਸ਼੍ਰੋਠਾ (ਸ਼੍ਵਣ), ਸ਼੍ਵਿਸ਼੍ਠਾ 

(ਧਨਿਸ਼੍ਠਾ), ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਕ (ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ), ਪ੍ਰੋਸ਼ਠਪਦਾ ਜਾਂ ਭਾਦ੍ਪਦਾ 
(ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਉੱਤਰ), ਰੇਵਤੀ, ਅਸ਼ਵਯੁਜੌ ਅਤੇ ਭਰਣੀ। 

ਕਾਠਕ ਅਤੇ ਤੈਤਿਰੀਯ ਸੰਘਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੌਦ੍- 

ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇ' ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 
ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 27 ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 

ਇਹ ਗਿਣਤੀ 28 ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 
“ਤੈਤਿਰੀਯ ਸੰਘਿਤਾ” ਵਿਚ “ਅਭਿਜਿਤ' ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਨਵਾਂ ਹੈ, 

ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ' ਘਟ ਜੋਤਿ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ 27 ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਨਟ 

ਜਦੋਂ' ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 27 ਜਾਂ 28 

ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਤਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 27 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਲਾਟ੍ਯਾਯਨ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨਸੂਤ੍ਰ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ 27 ਦਿਨ, 
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਅਤੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 324 ਦਿਨ ਮੰਨੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣ 

ਕਰਕੇ 354 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ ('ਹਿੰਦੂ 

ਧਰਮ-ਕੋਸ਼') ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਦਾਨਸੂੜ੍ ਵਿਚ ਨਕ੍ਸ਼ਤ ਦਾ ਪਰਿਚਯ 

ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੂਰਯ-ਵਰਸ਼ ਵਿਚ 360 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਰਯ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਨਕ੍ਸ਼ਤ ਲਈ 

1 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। 

ਜੋਤਿਸ਼-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਕ੍ਸ਼ੜ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ 

ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ-- 

/ਨਨੈ ਬਾਲ਼ੁਰ ਨੱਖੇਅੜ /ਬਨਾਨੀ ਗੰਢ ਸ਼ਸ਼ੋਅਰ ਬੈਨਾਧਾ/ 
(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੨੦੪)। 

ਨਟ: ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ, 

ਸਾਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਟ ਕੌਣ ਸਨ? 

ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾ 

ਮਾਰਵਾੜ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ' ਵੈਸ਼ ਜਾਂ 

ਸ਼ੂਦਰ ਇਸਤਰੀ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਣ-ਸੈਕਰ ਜਾਤਿ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਹਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 
ਦੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਹ-ਸੈਸਕਾਰ ਲਈ ਲਕੜੀਆਂ ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੈਧਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਆਇਆ ਜੇ ਪਿਛੋ ਜਜਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ 

ਲਕੜੀਆਂ ਕੌਣ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਲਕੜੀਆਂ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਘਰ ਰਖ ਆਏ 

ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ 

ਜਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰੋਹਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਨਟ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ 

ਲਈ ਕਿਸੇ ਫ਼ਕੀਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਫ਼ਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਬੈਦਰ 



ਨਟ-ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ 

ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ 

ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 
ਇਹ ਇਕ ਘੁੰਮਕੜ ਜਾਤਿ ਹੈ। ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ 

ਇਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਨਾਚਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਾਂਸਾਂ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲਕੀ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਹੀ ਕਈ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਦਾਰੀ ਬਣਦੇ ਗਏ । ਪਰ ਮੂਲ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ 

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਵਜੋ ਧਨ 

ਜਾਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 
ਨਟ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਦੇਸ-ਵੰਡ ਤੋ' ਬਾਦ ਹਿੰਦੂ-ਨਟ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ 

ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ 

ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋ ਬਾਹਰ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕੰਡੇ 

ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿਸ਼ 

ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਟ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ 

ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- ਨਟ ਨਾਟਕ ਆਖਾਰੇ 
ਗਇਆ /ਤਾ ਆਹੇ ਆਨੇ ਸੰਤੋਖ ਨ ਪਇਆ। (ਗੁ.ਗੁੰ.੧੭੯)। 

ਸੋਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਹਾ-ਨਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ 

ਦਸਿਆ ਹੈ - ਕਾ ਕੌ ਜਰੈ ਕਹ ਹੋਇ ਹਾਨੇ/ ਨਟ ਵਟ ਧੌਲੰ 

ਸ਼ਹਰਗਪਾ/ਨੈ/ (ਗੁ.ੀ੍.੩੨੯)। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੇਡ 

ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਟ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਦਸੀ 
ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਟ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਥੁੜ-ਚਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਨਟੂਐ ਸਾਂਗ ਝਣ/ਇਆ ਬਾਜ ਸੰਸਾਰਾ/ 
/ਓਨੁ ਪਲ ਬਾਜਾਂ ਦੋਖੀਐ ਓਝਰਤਾ ਨਗੀ ਬਾਰਾ/ (ਗੁ.ੀ.੪੨੨)। 

ਨਟ-ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ : ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤਿ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। 

135 ਨਦਰ 

ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਸੰਬੈਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ।“ਦਸਮ-ਗਰੰਥ' ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ 

ਨਾਮਾਂਤਰ “ਨਟ ਨਾਇਕ” ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਇਹ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੋਂ ਹੈ। 

ਨਟ-ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ, ਬਿਨਾ 
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤੇ, 19 ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਛੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਰਜ 

ਹਨ। 
ਕੁਲ 9 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਨੌ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 

ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੁਪਦੇ ਅਤੇ ਛੇ ਚਉਪਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 

'ਨਾਲ ਏਕਾਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ 

ਅਤਿ-ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਅਤੇ 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਜੀਵਨ ਪਵਿਤਰ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਕਾਂ ਉਤੋ' ਸਰਬੱਸ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 10 ਚਉਪਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਦੁਪਦੇ, ਇਕ ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਚਉਪਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਬੈਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ - ਦਰਸ਼ਨ //ਆਸ 

ਥਹਤੁ ਅਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਦਰਸ਼ ਨੈਹਾਲ / (ਗੁ ਰੀ੍.੯੮੦)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਛਕੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ 
ਦਾ ਅਵਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸੋਗਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਰੁਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ' ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। 

ਨਟੂਆ : ਵੇਖੋ “ਨਟ'। 

ਨਦਰ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਨਜ਼ਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 



ਨਦਰ 

ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਿਗਾਹ।ਪਰ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ 

ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ, ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸਦ-ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੂੰ “ਨਦਰ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਨਾਨਕ ਨਦਗੀ ਨਦ/ਨ 

/ਨੈਹਾਲ/ (ਗੁ ਗੌ੍.੮); ਨਾਨਕ ਨਦਗੀ ਨਦਾ/ਨ ਕਰੇ ਤਹ ਨਾਮ 

ਧਨ ਪਲ ਪ0ਇ/ (ਗੁ .ੀ੍.੮੫੦)। 

ਸਾਰੇ ਭਾਤਰੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ 

ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ 

ਅਸੀਮ ਅਕਾਰਣ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈ-ਮਤ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ 

ਲਈ 'ਗ੍ਰੇਸ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 

ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ 
ਮਹੱਤਵ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ 

ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰਜੀ ਰੂਪ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ 
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ “ਜਪੁਜੀ" ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਮੂਲ-ਮੰਤੁ ਵਿਚ 
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ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਖ਼ੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਭੇਦ ਹਨ - ਭੇਦੁ 

ਨਾਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਰਾ/ਨੇ/ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਲੋੜ ਸੈਬੈਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ , ਮੁਕਤੀ, ਗਿਆਨ, 

ਸਨਮਾਨ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਰਗ, ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਦੀ 

ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਭ ਥਾਂ ਬੜੀ ਦ੍ੜ੍ਰਿਤਾ ਨਾਲ ਇਸ 

ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ-ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ 

ਸਾਧਨ 'ਕ੍ਰਿਪਾ', “ਨਦਰ”, “ਕਰਮ” ਜਾਂ “ਮਿਹਰ” ਹੈ। ਇਸ ਤੋ 
ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਅਰਥ 

ਹਨ - ਕਗਮਿ ਐਲੰ ਤਾ ਪਾਈਆ ਹੋਰ /ਹਿਕਆਤਿ ਹਕਮ ਖ਼ਆਨ/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੪੬੫)। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਕਗ ਨਲ ਤਾ ਪਾਈਐ ਨਾਗੀ ਗਲ ਵਾਉ 

ਦੁਆ / (ਗੁ.ਰੀ.੧੬)। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕਪੜਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਮੋਕ੍ਸ਼-ਦੁਆਰ ਤਕ 

ਪਹੁੰਚ ਸੈਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਪਤੀ 
ਹੈਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਂ , ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ, ਹਉਮੈ ਆਦਿ 

ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਨਾਨਕ 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਚਿਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 

ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
ਦੇ “ਪ੍ਸਾਦਿ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ 

ਅਰਥ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਕਰਮ ਜਾਂ ਨਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਦ, 

ਕ੍ਰਿਪਾ, ਕਰਮ, ਨਦਰ, ਮਿਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯਾਯਵਾਚੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਤੇ ਸਰਬਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਤਾਤਵਿਕ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਣ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਆਰੋਪਿਤ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ ਨਿਵਾਸ 

ਨਦਾਰੇ ਕਠੇ ਸੌ ਪਾਏ/ ਆਸ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਹਕੇਫਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ 

ਜ਼ਲਾਏ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੪੬੮)। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਤੋਂ' ਜੋ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨ 

ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਨਾਨਕਾ ਨਦਗੀ 

ਬਾਹਰੇ ਕਲ/ਹ ਨ ਪਾਵਾਹਾ ਮਨੁ /(ਗੁ ਰ੍.੭੮੯)। ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕੋਚ ਲਏ, 
ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦੇਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰਿਆਂ 

ਵਾਂਗ ਦਰਿਦ੍ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋ' ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਆਰ 

ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਨਦਾ/ਨੈ ਓਪਨ? ਜੰ ਕਠੇ ਸ਼ਲਤਾਨਾ ਘਾਹ 

ਕਰਾ/ਇਦਾ / ਦਾਰੇ ਮੰਗਨੇ /ਡਿਖ ਨ ਪਇਦਾ / (ਗੁ.ਰੀ੍ .੪੭੨)। 



ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 
“ਨਦਰੀ ਉਪਠੀ” ਤੋਂ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਨਹੀਂ' ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਨਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਗੋ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ 

ਛਡ ਕੇ ਕੁਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ 

ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ -ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਭਗਤ” 

ਅਤੇ 'ਸੈਸਾਰੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸੈਸਾਰਿਕ ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਪੂਰੀ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ 
ਜਾਂ ਸੈਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ 

ਚੱਕਰ ਕਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਨਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਈ 
ਪੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਦਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਵੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜ-ਬੰਡਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਯਾਤ੍ਹਾ। ਇਹ 

ਪੰਜ-ਖੰਡ ਹਨ - ਧਰਮ-ਖੰਡ, ਗਿਆਨ-ਖੰਡ, ਸਰਮ-ਖੰਡ, 

ਕਰਮ-ਖੰਡ ਅਤੇ ਸਚ-ਖੰਡ । ਇਹ ਖੰਡ ਉਤਰੋਤਰ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਇਹ ਨ ਤਾਂ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾੜ੍ਹਾਵਾਂ 

-- ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ , ਮਾਰਿਫ਼ਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ -- ਜਾਂ ਪੰਜ 

ਲੋਕਾਂ - ਨਾਸੂਤ, ਮਲਕੂਤ, ਜਬਰੂਤ, ਲਾਹੂਤ ਅੜੇ ਹਾਰੂਤ -- 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀ 'ਮਨਤਿਕੁਲ ਤੈਰ' ਦੀਆਂ ਸੱਤ 

ਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ 

ਸੋਬੈਧ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ -- ਜਾਗਿ੍੍ਤ, 

ਸੂਪਨ, ਸੁਖੁਪਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆ -- ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਸਬੈਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਧਕ 

ਹਰਿ-ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ 
ਸਚ-ਖੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੰਡ ਹੈ “ਕਰਮ-ਖੰਡ'। 
ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਦਰ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ 
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ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। 

ਪ੍ਭੂ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਸੁਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬਾਲਕ ਯਤਨ ਕਰਕੇ 
ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 

ਘਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਂਹਵਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈੱਦੀ ਹੈ। ਚੌਚਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 

ਕੁਲੱਛਣਾ ਬਾਲਕ ਇਸ ਗੌਰਵ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਠੀਕ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਧਕ ਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ 

ਅਤੇ ਸਰਮ ਦੀਆਂ (ਭਾਵ ਤਪਸਿਆ) ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਸਾਧਕ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਬੀਨ, 

ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾ-ਮਿਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਸ 
ਸੁਲਖਣੀ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ' ਉਸ ਦੀ ਭੁੜੀ ਥਾਂ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਦਰ ਦੇ ਆਲੌਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਦੱਤ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਸਜਿਤ ਮਹਾਬਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸੂਰਵੀਰ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ 
ਹੀ ਰਾਮ ਵਿਆਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਰਣਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾ 
ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਨ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਲ ਅਤੀਤ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨ ਠਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਮਾਇਕ 

ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਠਗੀ ਤੋ' ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਉਹ ਅਮਰ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਕਰਮ ਜਾਂ ਨਦਰ ਦੇ ਖੰਡ ਤੋ ਬਾਦ ਸਾਧਕ ਸਚ-ਖੰਡ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਧਕ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ 

ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜ਼ਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਸੂਰਜ /ਕਰਣ' ਰਲੀ 
ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।“ਜਪੁਜੀ” ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ -- ਨਾਵ ਗ਼ਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ /ਕਵ ਕੂੜੀ 

ਤੁਟੈ ਪਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇਸ ਪੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਜਪੁਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ 



ਨਦਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਵਣ, ਮਨਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕ 

ਸਾਧਨਾ-ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਸਾਧਕ ਧਰਮ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਆਤਮਾ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੈਬੈਧ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮ-ਖੰਡ ਵਿਚ ਤਪਸਿਆ ਦੁਆਰਾ 

ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮੀਭੂਤ ਕਰ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਯਤਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
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ਪ੍ਰਾਮਣੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਸ਼ਬਨਮ ਦੇ ਕਤਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਸਿਆ 

ਹੈ। 
ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਨਦਰ ਤੋਂ' ਬਿਨਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਛ ਹਨ। ਨਦਰ 

ਪਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਨਹੀਂ ਹੋਈ। “ਕਰਮ-ਖੰਡ” ਦੀ ਕੜੀ ਸਾਧਕ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਨਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸੰਪੰਨਤਾ ਸੈਭਵ ਹੈ -- ਨਦਾਨੈ ਕਠੇਂ ਤਾ /ਸਿਮਨੇਆ ਜਗਇ/ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਦਮ 

ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਹਮ-ਮਇਤਾ ਇਕਦਮ 

ਅਸੈਭਵ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਫਲ-ਮਨੌਰਥ ਹੋਣਾ 

ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 

ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਚ-ਖੰਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੋ 

ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, 

ਹਰ ਇਕ ਥਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂਤਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੋ 

ਕਰਮ-ਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾੜ੍ਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸੁਪਾਤਰਤਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂ ਲਤਾ 

ਧਰਮ-ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। 

ਪੰਜ-ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਨਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ-ਖੰਡ 

ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਰ ਵਲ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਸਚਖੰਡ” ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਵੱਛ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਚਮੁਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ “ਨਿਵਾਸ” 

ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ 

ਮੈਲ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀ' ਦੂਰ ਹੋਈ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਪਾਪਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ (ਤਪਸਿਆ) 

ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸੁਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦਰ ਸੁਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ 

ਆਤਮਾ ਦ੍ਰਵੈਂ ਰਹੰ ਲਿਵ ਲ/ਇ/ ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ / 

ਅੰਤਰ ਕਾਂ ਦੁ/ਝਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ /(ਗੁ ਰ੍੍.੬੧)। 

ਨਮਾਜ਼ : ਨਮਾਜ਼” ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ “ਰੁਕਨ” 

ਅਥਵਾ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਸਲਾਤ” 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪੰਜ ਥੈਮਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ । ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ 

ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਜ਼ੂ' (ਉਜ਼ੂ-ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਖਲ੍ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ 

ਬਸਤ੍ਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢਕਣਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਅਬੇ ਵਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਵਕਤ ਰੱਬ 
ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ 

ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ 
ਥਿੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ 

ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 'ਸਲਾਤੁਲ-ਫ਼ਜ਼ਰ” 
ਅਰਥਾਤ ਮ੍ਰਭਾਤ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ 

ਨਮਾਜ਼। ਦੂਜੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਸਲਾਤੁਲ-ਜ਼ੁਹਰ' ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ 

ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਤੀਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ 'ਸਲਾਤੁਲ 
ਅਸਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ 



ਨਮਾਜ਼ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 'ਸਲਾਤੁਲ ਮਗ਼ਰਿਬ” ਜੋ 

ਤਿ੍ਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਸਲਾਤੁਲ 
ਇਸ਼ਾ' ਸੌਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ 

ਤਿੰਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਾਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਲਾਤੁਲ ਇਸ਼ਰਾਕ” ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ 

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਮਾਜ 

“ਸਲਾਤੁਲ ਜ਼ੁਹਾ” ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਯਾਰ੍ਹਾਂ 

ਵਜੇ ਜਾਂ ਜਦੋ' ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਸਲਾਤੁਲ ਫ਼ਜ਼ਰ' ਅਤੇ 'ਸਲਾਤੁਲ ਜ਼ੁਹਰ” 

ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਨਮਾਜ਼ 
“ਸਲਾਤੁਲ ਹੱਜੁਦ' ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ' ਪਿਛੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ 

ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇ' 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ 

ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ 'ਕੁਰਾਨ' ਵਿਚ ਉਲੇਖ 

ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੱਦੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸਮੇ' ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨਮਾਜ਼ੇ-ਜਿਨਾਜ਼ਾ ਵੀ 

ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆਗੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਮਾਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ, ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 

ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਮੂਹਿਕ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨ ਸਮਝਣ। ਜੁੰਮੇ (ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ) 
ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ਼ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਕ 

ਅੰਗ 'ਖ਼ੁਤਬਾ” ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ 

ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਸ਼ਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਨਮਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ।ਨਮਾਜ਼ 

ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਰਕਾਤਾਂ (ਅੰਗ) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ 

ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਖਲੋਣਾ (ਕਯਾਮ), ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਝੁਕਣਾ 
(ਰਕੂਅ), ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ (ਸਜੂਦ)। ਹਰ ਰਕਾਤ ਵੇਲੇ ਕਲਮੇ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ 'ਕੁਰਾਨ” ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ 

ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਣ ਗਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਗਲ ਪੈ 

ਗਏ। ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਜਦੋ' ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਤਵੇ' ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ 

ਨਰ-ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ 

ਇਤਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ 

ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਿਰ ਸੱਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ 

ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 
ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਹ ਤੋ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਖਾਣ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ, ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਲ੍ਹੇ 

ਸ਼ਾਹ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 

/ਚਿਕੜ ਫੌਜ਼ ਕਲਮ ਤੋਂ /ਫਿਰ ਗਈ ਨਿਆਹਾ। ਬੁਲ੍ਹੈਸ਼ਾਹ ਸ਼ੌਹ 

ਅੰਦਰੋ ਲਭਾ ਭੁਨਾ /ਫਠੇ ਲੁਕਾਈ । 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਲ ਸੈਕੇਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਪੀਜ਼ਿ ਨਿਵਾਜ਼ਾ ਵਖਤ ਪੰਜਿ ਪੰਲਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉਂ / 

ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਚੁ ਹਲਾਲ ਦੁਇ ਤੀਜਾ ਥੌਰ ਖ਼ਦਾਇ / ਚਉਥ ਨਨੇਆਤ 

ਰਗਨਿ ਮਨੁ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਫਤਿ ਸ਼ਨਇ / ਕਰਣਾ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੰ 

ਤਾਮਸਲਮਾਣੁ ਸਦਾਾਇ/(ਗੁ .ਗੰ.੧੪੧)। 

ਨਰ-ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ : ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ 
ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਰ-ਸਿੰਘ ਮਨੌਖ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ 

ਰੂਪ ਸੀ।'ਮਹਾਭਾਰਤ' (ਸਭਾ-ਪਰਵ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪ 

ਇਕ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਦੈਂਤ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ 

ਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਬ੍ਹਮਾ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨ 

ਰਾਤ ਵਿਚ, ਨ ਦਿਨ ਵਿਚ, ਨ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਜਲਚਰ, 

ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤਾ ਆਦਿ ਤੋਂ, ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਤ੍-ਸ਼ਸਤੁ 

ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬ੍ਹਮਾ 

ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰਤਾ ਦੀ 

ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੈਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 

ਪੰਜ ਕਰੋੜ, ਇਕਾਠ ਲੱਖ, ਸਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ 

ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਹਮਾ ਅਗੇ ਆਪਣੀ 

ਰਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੀਰ-ਸਮੁੰਦਰ 
ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ (ਨਾਰਾਇਣ) ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 

ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ 

50 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ 

ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 
ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 

ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਪਰੈਤ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪ 



ਨਰਕ 

ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਕਾਲਾਂ ਵੇਲੋਂ ਰਾਜ-ਮਹੱਲ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਟੰਗਾਂ ਉਤੇ ਰਖ ਕੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ 

(ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਨਰ-ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰੱਤਾਂਤ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।“ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ” 

ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ 
ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ 

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ 

ਇਸ ਕਰਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ - ਭਗਤ ਹੈ/ਤ ਆ/ਰਓ ਹਰਨਾਥਸ਼, ਨਰ ਸਿੰਘ 

ਰੂਪ ਹੋਇ ਦੋਹ ਧਾਰਓਂ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੦੫)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ 

ਛਕੇ-ਛਿੰਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਹਰੇ ਜਗੁ ਸ਼ਗੁ ਭਗਤ ਓਪ/ਇਆ 

ਧੈਜ ਰਖਦਾ ਅਆਗਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ / ਹਰਣਾਥਸ਼ ਦੁਸਟ ਹ/ਨੇ ਆਆਨਿਆ 

ਪ੍ਹਲਾਦੁ ਤਰਾਇਆ/(ਗੁ.ਰੰ੍.੪੫੧)। 

ਨਰਕ : ਜਿਥੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਕਰਮ-ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਨਰਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਲਪ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਵੀ 'ਸਵਰਗ' (ਵੇਖੋ) ਵਾਂਗ 'ਕਰਮਵਾਦ' ਹੈ।ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 

ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਲਈ ਹਰ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਨਰਕ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ- ਧਰਮ 
ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੂਜਾ-ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 

ਪੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਿੱਟਾ 

ਅਤੋ ਹਰ ਚੰਗੇਂ ਕਰਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਆਖਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਤਨ 

ਆਖਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾ 

ਲਿਆ। ਨਰਕ ਦੇ ਭੇਦਾਂ-ਉਪਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ 

ਬਿੱਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਛੁੜਾਉਣ 
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕਸ਼ਟ-ਦਾਇਕ ਪੂਜਾ-ਵਿਧੀਆਂ 

ਅਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਪ-ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਰਥ-ਯਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬ੍ ਤ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ-ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਉਤੇਂ ਅਧਿਕ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਮਨੁ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ” ਵਿਚ ਨਰਕ ਦੇ 21 ਪ੍ਕਾਰ ਜਾਂ ਭੇਦ 

ਨਰ-ਨਾਰਾਇਣ 

ਲਿਖੇ ਹਨ -- ਤਾਮਿਸ੍ਰ, ਅੰਧ-ਤਾਮਿਸੁ, ਰੌਰਵ, ਮਹਾਰੌਰਵ, ਨਰਕ, 

ਮਹਾਨਰਕ, ਕਾਲ-ਸੂਤ੍ , ਸੈਜੀਵਨ, ਮਹਾਵੀਚਿ, ਤਪਨ, 

ਸੰਪ੍ਤਾਪਨ, ਸੈਹਾਤ, ਸੰਕਾਕੋਲ, ਕੁਡਮਲ, ਪ੍ਰਤਿਮੂਰਤਿਕ , 

ਲੋਹਸ਼ੁੰਕ, ਰਿਜੀਸ਼, ਸ਼ਾਲਮਲੀ, ਵੈਤਰਣੀ, ਅਸਪਿਤ੍੍ ਵਨ, 

ਲੋਹਦਾਰਕ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਕ-ਕੁੰਡਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 'ਬ੍ਹਮਵੈਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
86 ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ 28। ਇਸਲਾਮ 

ਵਿਚ ਨਰਕ ਲਈ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ 

“ਦੋਜਕ/ਦੋਜ਼ਖ਼'। 

ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਭਿਆਚਾਰ 

ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ( ਗਰਭਾ ਕੰਡ 

ਨਰਕਾ ਤੋਂ ਰਾਲੋ ਭਵਜਲੁ ਪਰੇ ਓਤਾਰੈ -270), ਪਰ ਪੁਰਾਣਾਂ 

ਵਰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਰਕ 

ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੈਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਕਵਨੁ 

ਨਰਕ /ਕਨਆ ਸਰਗਾ /ਬੈਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋਉ ਰਾਦੇਂ /(ਗੁ.ਰ.੯੬੯)। 

ਨਰ-ਨਾਰਾਇਣ : ਹਿੰਦੂ-ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 'ਦੈਵੀ-ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ” (4/5) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋੱ' “ਧਰਮ” ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਕ੍ਸ਼ ਦੀਆਂ 

ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰਿ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, 

ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 

ਨਰ-ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਘੋਰ ਤਪਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
'ਤਪਸਿਆ ਤੋ' ਡਰਦਿਆਂ ਇੰਦ ਨੇ ਕਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਤਪ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇੰਦੂ ਦੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅਪੱਛਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 

ਜੋ “ਉਰਵਸ਼ੀ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੰਦ ਦੀਆਂ 

ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਦ ਦੀਆਂ 
ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ 

ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛਣ ਲਗੀਆਂ। 

ਨਾਰਾਇਣ ਸੋਚਣ ਲਗਿਆ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 

ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਛ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਮਗਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ 
ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ-ਭਾਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਹਨ।ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿ੍ਿਥਵੀ ਉਤੇ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ 



ਨਰਵਿਰੜੀ/ਨਿਰਵਿਰਤੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 

ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਦੇਵ-ਲੋਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
“ਵਾਮਨ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਅਹਿੰਸਾ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਉਰਵਸ਼ੀ” ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪਟ 

ਉਤੇ ਰਖੇ ਇਕ ਫੁਲ ਤੋਂ' ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਸੀ ਹੈ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” 

(ਭੀਸ਼ਮਵਧ-ਪਰਵ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ 

ਗੈਧਮਾਦਨ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 

ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁਂਖ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਲਵਾਨ ਦੈੱਤਾਂ ਦਾ 

ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ 
ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਭਾਰਤ-ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 

“ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ' ਵਿਚ ਨਰ-ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 

ਚੌਬੀਸ-ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ - ਆਧਿਕਾ 

/ਬਿਥਾਨ ਕਰਉ /ਕੈਸ਼ ਕਾਆ/ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰਜਾ// 

(ਗੁ.ਰ੍.੧੫੩)। 

ਨਰਵਿਰਤੀ/ਨਿਰਵਿਰਤੀ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ 
“ਨਿਰਵਿੱਤਿ" ਤੋਂ ਤਦਭਵ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 
ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਤਿ ਉਪਰਾਮਤਾ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀਂ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਆਸ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।'ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ' ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ 

ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ (ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ) ਅਤੇ ਨਿਵਿੱਤੀ (ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ 
ਪ੍ਰਤਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ) ਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਗਗਨ ਪਗਵਿਗਡਿ ਨਗ/ਵਿਰਤੀ ਪਛਾਣੀ / 
(ਗੁ.ਗੰ੍.੯੪੧)। ਵੇਖੋਂ “ਪਰਵਿਰਤਿ-ਨਿਰਵਿਰਤੀ”। 

ਪੰਡਿਤ'। 

ਨਲ੍ਹ : ਇਕ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਦੇ 16 ਸਵੈਯੇ 
ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ”। 

ਨਵ-ਖੰਡ : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਿ੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਨੌਂ ਖੰਡਾਂ ਅਥਵਾ 

ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ 

ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਤ, ਇਲਾਵਿ੍ਤ, 

ਇਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਨਵ-ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ - /ਝਨੁ ਸਿਮਰਨ ਲੋ 

ਜੀਵਨੁ ਝਲਨਾ ਸ਼ਰਪ' ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਨੀ/ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੌ ਰਾਜ਼ 

ਕਮਾਵੈ ਆੰਤ ਚਲੰਗੇਂ ਹਾਨੰ /(ਗੁ .ਰੌ੍ .੭੧੨)। 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਖਡੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ 

72 ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਸ ਨਵੇ' ਸਰੀਰ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਨੇਂ' ਪ੍ਰਮੁਖ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ 'ਨਵਖੰਡ” 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਸ਼ਾਠ ਸੂਤ ਨਵ ਖੰਡ ਝਹਤਾ/ਨੇ ਪਾਟ ਲਗੇਂ ਆਹਿਕਾਈ/ 
(ਗੁ.ੀ੍.੩੩੫)। 

ਨਵ-ਗ੍ਰਹ : ਵੇਖੋ “ਗ਼ਰਹਿ/ਗ੍ਹ'। 

ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ : ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਈ 
ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਚਰਚਿਤ ਭੇਦ 

“ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ" ਵਾਲਾ ਹੈ।'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' (7/5/23) 
ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਹ ਨੌ ਅੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ -- 

(2) ਸ਼੍ਵਣ, (2) ਕੀਰਤਨ, (3) ਸ੍ਮਰਣ, (4) ਪਾਦ-ਸੇਵਨ, 

(5) ਪੂਜਾ-ਅਰਚਾ, (6) ਵੈਦਨ, (7) ਦਾਸ੍ਯ, (8) ਸਖ੍ਯ, ਅਤੇ 

(9) ਆਤਮ-ਨਿਵੇਦਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਪ-ਗੋਸੁਆਮੀ ਨੇ “ਹਰਿਭਕ੍ਤਿ ਰਸਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਧੁ” 

(1/2/29-39) ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ, 

ਚਰਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ 'ਸ਼੍ਵਣ ਭਗਤੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਨਾਮ, ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇ ਸੂਰ ਵਿਚ ਕਥਨ-ਕਰਨਾ 

“ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ” ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇ' 

ਵੀ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ 'ਸ੍ਰਮਰਣ ਭਗਤੀ" ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ 

ਸਰੀਰ (ਅਵਤਾਰੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ) ਦੀ ਚਰਣ ਸੇਵਾ “ਪਾਦ-ਸੇਵਨ 

ਭਗਤੀ" ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ 'ਅਰਚਨ ਭਗਤੀ' ਹੈ।ਸਤੋਤ੍ ਦੁਆਰਾ 
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ “ਵੈਦਨ ਭਗਤੀ' ਹੈ। ਭਗਵਾਨ 

ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ “ਦਾਸ੍ਯ ਭਗਤੀ” 

ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਚ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ 

ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ 'ਸਖ੍ਯ ਭਗਤੀ” ਹੈ 

ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ (ਦੇਹ ਅਤੇ ਦੇਹੀ) 

ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ 'ਆਤਮ-ਨਿਵੇਦਨ ਭਗਤੀ” ਹੈ। 



ਨਵ-ਨਾਥ 

“ਬ੍ਹਮਵੈਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ” (ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ-ਖੰਡ 63/69) 
ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 

ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਦੇ ਦਾਸ੍ਯ 

ਅਤੇ ਸਖ੍ਯ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 'ਬ੍ਰਹਮਵੈਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ" ਵਿਚ 

“ਭਾਵ” ਅਤੇ “ਧਿਆਨ” ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਨਾਥ-ਮਤ 

ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਏਕ ਨਾਥ, ਆਦਿ-ਨਾਥ, ਮਤ੍ਸ੍ਯੇਂਦਨਾਥ, 

ਉਦਯਨਾਥ, ਦੈਡਨਾਥ, ਸਤ੍ਯਨਾਥ, ਸੈਤੋਸ਼ਨਾਥ, ਕੂਰਮਨਾਥ ਅਤੇ 

ਜਾਲੈਧਰਨਾਥ। 

ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ - 

ਆਦਨਾਥ, ਮਛੇਂਦੁਨਾਥ, ਉਦਯਨਾਥ, ਸੈਤੋਖਨਾਥ, ਕੌਬੜਨਾਥ, 

ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੱਤ ਅੰਗ ਦੋਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਹਨ। 

“ਅਧਿਆਤਮ-ਰਾਮਾਇਣ” (3/10/22-27) ਵਿਚ 

ਇਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ 

ਨੌ ਅੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- (1) ਸਤਿਸੈਗ, (2) ਰਾਮਕਥਾ 

ਦਾ ਕੀਰਤਨ, (3) ਰਾਮ-ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, (4) ਰਾਮ-ਵਾਕਾਂ 

ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, (5) ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ, (6) ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ 
ਧ੍ਰੋਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, (7) ਰਾਮ-ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, (8) ਰਾਮ 

ਨਾਲੋਂ ਰਾਮ-ਭਗਤ ਪ੍ਰਤਿ ਅਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰ, ਅਤੇ 

(9) ਰਾਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ। ਅਜਿਹੀ ਭਗਤੀ 

ਪ੍ਰਮ-ਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਤੇ “ਅਧਿਆਤਮ-ਰਾਮਾਇਣ” 

ਦੀਆਂ ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਭਾਗਵਤਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੈਬਧ 

ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 'ਅਧਿਆਤਮ-ਰਾਮਾਇਣ'ਦੇ 

ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਧਕ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤ-ਫ੍ਰੱਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਲ 
ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ' ਕਿਹੜੇ 

ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਪਰੈਤੂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭੇਦ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਾਲਾ 

ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ -- 

ਭਾਗ/ਤਾ ਨਵ ਪਰਕਾਰਾ /ਪੀਡਤੁ ਵੇਦ ਕਾਰਾ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੭੧)। 

ਨਵ-ਨਾਥ : ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨੌ ਨਾਥ, ਨੌ 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਨਾਥ ਸਾਧਕ। ਨਾਥ-ਮਤ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਨੌ 
ਨਾਥ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

“ਮਹਾਰਣਵ ਤੌਤ੍ਰ' ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਨੌ' ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹੈ -- ਗੋਰਖ, ਜਾਲੋਧਰ, ਨਾਗਾਰਜੁਨ, ਸਹਸਾਰਜੁਨ, ਦੱਤਾੜ੍ਰੇਯ, 
ਦੇਵਦੱਤ, ਜੜ-ਭਰਤ, ਆਦਿ ਨਾਥ ਅਤੇ ਮਤ੍ਸ੍ਯੈਂਦ੍ਨਾਥ 

(ਮਛੰਦ੍ਰਨਾਥ)। ਪਰ “ਪਦਮਾਵਤ' ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਕਰ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ 

ਸਤ੍ਯਨਾਥ, ਅਚੰਭਨਾਥ, ਚੌਰੈਗੀ ਨਾਥ ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ।ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੀ੍ਥਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੌ' ਨਾਥਾਂ 

ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਨੌਂ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ 

ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਯਸ਼ ਨੌ ਨਾਥ 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਗੁਣ ਗਾਵ/ਨ ਨਵ ਨਾਥ ਧੰਨਿ ਗੁਰ ਸਹਜ 

ਸਮਾਇਓਂ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੯੦)। 

ਨਵ ਪਰਕਾਰਾ ਭਗਤਿ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 
ਭਗਤੀ। ਵੇਖੋ “ਨਵਧਾ ਭਗਤੀ”। 

ਨਵੇ-ਛਿਦ੍ਰ : ਨੌਂ ਦੁਆਰ, ਨੌਂ ਗੋਲਕ। ਵੇਖੋ “ਨਉ-ਦੁਆਰ”। 

ਨਾਥ-ਮਤ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ 

ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 

ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ 
ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ - ਨਾਲ ਲਤਾ /ਸਧ ਪੀਰ /ਕੈਨੌ ਅੰਤ 

ਨ ਪਾਇਆ / ਗੁਰਮ/ਖ ਨਾਨ ਨਿਆ/ਇ ਤੁਝੈ ਸ਼ਮ/ਇਆ/ 

(ਗੁ.੍ੰ.੧੨੮੨)। 

ਨਾਥ-ਮਤ ਸਿੱਧ-ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ 

ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਨੌਂਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਸਦੀਆਂ 

ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਅਤੇ ਬੌਧ-ਮਤ 

ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ-ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋ 

ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਜ੍ਯਾਨੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਵਾਮ-ਮਾਰਗੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਕ 

ਨਵੀਂ ਸੁਅਸਥ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ-ਮਤ ਵਜੋਂ' ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 

ਬਾਦ ਵਿਚ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਦਿ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਨੇ ਸਿੱਧ-ਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਥ-ਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 



ਨਾਥ-ਮਤ 

ਨਾਥ-ਮਤ ਸਿੱਧ-ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੈ।84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ 

ਨਾਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ' ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਅਤੇ ਨਾਥਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇ' ਦੀ ਕੋਈ 
ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ' ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ 
ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕ ('ਰਾਜਗੁਹ੍ਯ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਨਾ” 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਨਾਦਿ ਰੂਪ ਅਤੇ 'ਥ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ 
ਹੋਣਾ (ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ)। ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਅਨਾਦਿ ਧਰਮ “ਨਾਥ-ਮਤ' ਹੈ। ਇਸੇ 

ਲਈ ਗੋਰਖ ਨੂੰ “ਨਾਥ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ” 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਬ੍ਰਹਮ 

(ਨਾਥ) ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ 'ਥ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਥਗਿਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ)। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਥ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ (ਨਾਥ) ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ “ਨਾਥ' ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਥ-ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ-ਨਾਥ 

ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਿਵ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਮੂਲ ਉਪਾਸ੍ਯ ਦੇਵ ਹਨ। ਇਸ 
ਦਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੌਂ ਨਾਥ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਵ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ-ਭਗਤ ਕਹੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਪ੍ਦਾਇਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਦੋ 

ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਪ੍ਦਾਇਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਇਕ 

ਮਛੰਦ੍ਨਾਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਲੈਧਰਨਾਥ। ਮਛੰਦ੍ਰਨਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਚੇਲਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਰਖ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਅੜੇ 

ਜਾਲੈਧਰ-ਨਾਥ ਦੇ ਕਾਪਾਲਿਕ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਰੋਪਰਾ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। 

ਨਾਥ-ਮਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ/ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਗੋਰਖਨਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨਫਟਾ ਸਾਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਧਾਰਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੰਦਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਥੀ-ਦੈਦ 

ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਟ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀ ਧਾਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਅਥਵਾ ਮਠ-ਅਧੀਸ਼ ਸਾਧੂ 
ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ 

ਹਨ। ਇਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ ਦਾ 

ਨਾਥ-ਮਤ 

ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ 

“ਕੁੰਡਲ” ਮੁੰਦਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 

“ਪਵਿਤ੍ਰੀ' ਵੀ ਹੈ। 
ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਬ੍ਰਿਗਸ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ 

ਆਂਕੜੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ (“ਗੋਰਖਨਾਥ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਨਫਟਾ 

ਜੋਗੀਜ਼', ਪੰਨੇ 4-6) ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਘਰਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਕਾਸ-ਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋ' ਬਾਣੇ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਧੀ ਵਿਚ 

ਲਿਆਉਂਦੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ 

ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ 

ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭਕਾਂ 

ਲਈ ਪੌਰਾਣਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਡਾ. 

ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 

ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਸਤ੍ਯਨਾਥੀ, ਧਰਮਨਾਥੀ, 
ਰਾਮਪੰਥ, ਨਾਟੇਸ਼੍ਰੀ, ਕਨ੍ਹੜ, ਕਪਿਲਾਨੀ, ਵੈਰਾਗ-ਪੰਥੀ, 

ਮਾਨਨਾਥੀ, ਆਈ-ਪੰਥ, ਪਾਗਲ-ਪੰਥ, ਧਜ-ਪੰਥ ਅੜੇ 

ਗੰਗਾਨਾਥੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ - ਨਾਟੇਸ਼੍ਰੀ, ਪਾਗਲ-ਪੰਥ 

ਅਤੇ ਰੀਗਾਨਾਥੀ - ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਗੋਰਖਟਿਲਾ (ਜੇਹਲਮ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ), ਅਬੋਹਰ 
(ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਅਤੇ ਜਖਬਾਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਚ 

ਹਨ। ਨਾਥ-ਮਤ ਵਿਚ ਮਛੰਦ੍ ਨਾਥ, ਜਾਲੈਧਰ-ਨਾਥ, ਗੋਰਖਨਾਥ, 

ਚੌਰੈਗੀ-ਨਾਥ, ਚਰਪਟ-ਨਾਥ, ਭਰਥਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਹੈ। 

ਨਾਥ-ਮਤ ਦੀ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਪਾਤੰਜਲ ਯੋਗ-ਵਿਧੀ 

ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਅੰਸ਼ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ' ਥਾਂ ਹੇਠ-ਯੋਗ ਦੀ 
ਕ੍ਿਆ-ਸਾਧਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾਥ-ਮਤ ਦਾ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਥ-ਮਤ ਵਿਚ 
ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦਾ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਮੁਖ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਤਾਮਸਿਕ ਭੋਜਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਨਾਂ (ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੀ ਵੀ 

ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 'ਕੇਵਲ” ਹੈ। ਕੇਵਲ 



ਨਾਬ-ਮਤ 

ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 'ਕੈਵਲ੍ਯ' ਜਾਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ (ਮੁਕਤੀ) ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 
ਨੂੰ “ਯੋਗ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿਂ ਸਰੀਰ ਇਕ ਯੰਤ੍ਰ 
ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਥ-ਯੋਗੀ ਕੈਵਲ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਨਮ ਜਾਂ ਮਰਣ ਉਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆ “ਹਠ-ਯੋਗ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਯੋਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਿਤ ਸਮਾਧੀ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਉਪਰੈਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦਿੱਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਥ-ਯੋਗੀ 'ਅਲੱਖ' ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ 

ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ 

ਇਹ “ਅਲੱਖ” ਜਾਂ “ਆਦੇਸ਼” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਿ-ਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ 

- ਮਛੰਦ੍ੁਨਾਥ ਅਤੇ ਜਾਲੈਧਰ-ਨਾਥ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਗੋਂ 

ਇਕ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ - ਮਛੰਦ੍ਨਾਥ ਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਅਤੇ 

ਜਾਲੈਧਰ-ਨਾਥ ਦਾ ਕਾਨ੍ਹਪਾ। ਇਹੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨਾਥ-ਯੋਗੀ 

ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਮਛੰਦ੍ ਨਾਥ ਤ੍ਰੀਆ ਦੇਸ਼ 

(ਕਾਵਰੂ ਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲਾਸ-ਲੀਲਾ ਵਿਚ 

ਉਲਝ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ ਯੋਗ-ਮਤ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ 

“ਗੋਰਖ-ਮਤ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 

ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ 

ਲਗਾ। 

ਨਾਦ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁਨੀ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ। 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੜ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਾਦਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਫੂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਸਰੀ 

ਜਾਂ ਨਫ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਕਢੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਨਾਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਮੰਨਦੇ 

ਹਨ। ਯੋਗੀ ਸਿੰਝੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ “ਨਾਦ' ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ। 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਹਠ-ਯੋਗ (ਵੇਖੋ) ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਦੇ ਜਾਗਰਣ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਖਟ-ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਗੀ 

ਹੋਈ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ 

ਵਿਸਫੋਟ ਹੀ “ਨਾਦ” ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਮਗਨ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਯੋਗਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ-ਧੁਨੀ ਹੋਣ ਦੀ 

ਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਘ/ਟ ਘੰਟੇ ਵਾਜ/ਹਿ 

ਨਾਦ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੬)। 

ਨਾਦ-ਬਿੰਦੂ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ 

ਹੈ। ਮਹਾਨਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - 

ਯੋਗਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਦ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - ਨਾਦ (ਧੁਨਿ) ਤੋਂ 

ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਰੂਪ ਪ੍ਤਿਧੁਨਿ। ਦਸਮ ਦ੍ਰਾਰ ਵਿਚ ਜੋ 
ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਅਖੰਡ 

ਗੂੰਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 

ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਦਬਿੰਦੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਉਪਦੇਸ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ 

ਨਿਰੈਤਰ ਸਿਮਰਣ - ਨਾਦਾਬੰਦੁ ਕਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਾਇ / ਸੰਤਗੁਰੂ 

ਸਵਾ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਇ /(ਗੁ.ਰੀ੍,੩੫੨)। 

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ (“ਕਬੀਰ”) ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ 

ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਜਾਗ ਦੇ ਉਪਰ ਵਲ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ “ਨਾਦ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਦ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਬਿੰਦੂ ਅਥਵਾ 

ਮਹਾਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਇੱਛਾ, 
ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦੂ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, 

ਨਾਦ” ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ 
ਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 

ਨਾਦ-ਬਿੰਦੁ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

ਨਾਦੇੜ : ਵੇਖੋ 'ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ”। 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) : 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਕ ਮਹਾਨ ਯੁਗ-ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
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ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ 
ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, 

ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੌਂਖਤਾ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਿਆ 

ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ 

ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਕ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਰਹੱਸਾਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ 

ਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ-ਧਰਮ'” 

ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ, 

ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਰੁੜ੍ਹੀਵਾਦਤਾ, ਪਰਸਪਰ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਟੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ। 
ਇਹ ਤੱਥ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ 

ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਣਨ ਦੇ 

ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। 

ਬੁੱਧੀ ਮੂਰਤ ਅਥਵਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 

ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੈਕਲਪ ਅਮੂਰਤ ਅਤੇ ਅਨੂਪਮ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ 
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਪੁਜੀ” ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 

ਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰੇ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਹੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਜੋ ਉਸ 

ਜਿਤਨਾ ਉਚਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ - ਏਵਡ ਊਚਾ ਹੋਵੇ ਕਇ/ 
ਤਿਸ਼ ਊਂਚੇਂ ਕਉਂ ਜਾਣੈ ਸੋਇ /(ਜਪੁ, ੨੪)। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾ, ਸੈਸਕਾਰ ਅਤੋਂ ਯੁਗ ਦੀਆਂ 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਅਥਵਾ ਸਗੁਣ-ਬ੍ਹਮ ਨਾਲ 

ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਹਮ ਸੈਬੈਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ, 

ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰ-ਭੂਤ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ 

ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ 

ਗ੍ਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਬ੍ਹਮ 

ਅਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਰਮਾ ਨੰਹੀਂ', 

ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 
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ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਹੈ।ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ, ਨਿਰਭੈ , ਨਿਰਵੈਰ, ਅਜੂਨੀ ਅਤੇ 
ਲਾ-ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ; ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।ਉਹ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ, ਨਿਰੈਜਨ, ਸੁੰਨ ਅਤੇ ਅਗਮ-ਅਗੋਚਰ 

ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ' ਪਰੇ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ 

ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਰੂੜ੍ਹ ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਬੈਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ 

ਸਗੁਣ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਉਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 

ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਾਦ ਦਾ ਸਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ 
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾਮਈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋ ਦੂਰ 

ਅਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ।ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਤਵਿਕ ਅਥਵਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿਰਲਿਪਤ, 
ਨਿਰੋਜਨ ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ 

ਦੇ ਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਚਿਤ੍ਰਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ 
ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਥੂਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਵ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਹੈ। ਵਿਅਕਤ ਕਲਪਨਾ 

ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਧੁਰੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 

ਕਰਨੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਘਟ ਘਟ 

ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਸਚਖੰਡ-ਵਾਸੀ' ਵੀ ਹੈ।'ਸਚ-ਖੰਡ” 

ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰਾਟ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ- 
ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਗਤ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਰਾਟ-ਖੰਡ ਵਿਚ 
ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨ ਕਿ 

ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਚਖੰਡੀ ਅਨੁਭੂਤੀ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਨ ਦੇਣ ਹੈ।ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਦਰਸ਼ਨ ਸੈਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਪ੍ਣਾਲੀ ਇਨ-ਬਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
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ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਤਮਾ/ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੈਬੈਧੀ 

ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਤਵਿਕ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ 

ਅਦ੍ਰੈਤਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। 

ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ-ਬੂੰਦ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ -- 

ਸਾਗਰ ਮਹ ਝੂੰਦ ਝੂੰਦ ਮਹ ਸਾਗਰ ਕਾਵਣੁ ਬੂਝੈ /ਿਧਿ ਜਾਣੀ / 
(ਗੁ.ਰੰ੍.੮੭੮); ਨੋਰਮਲ ਕਾ/ਇਆ ਉਜਲ ਹੰਸਾ //ਤਿਸ਼ /ਵਿਚ 

ਨਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ਼ਾ/(ਗੁ.ਰੀ.੧੦੩੪)। 

ਇਹ ਅੰਸ਼-ਅੰਸ਼ੀ-ਭਾਵ ਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਦ੍ਰੈਤਵਾਦ ਵਾਲਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਦ੍ਰੈਤਾਦੈਤਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨ ਕੇਵਲ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ' ਹੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਤੋ 

ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਸ਼ਭ ਆਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ//ਤਿਸ਼ ਕੰ 

ਚਾਨ/ਣੇ ਸ਼ਭ ਆਹ ਚਾਨਣੁ' ਹੋਇ / (ਗੁ.ਰੀ.੬੬੩)। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਰਮ 

ਵਿਚ ਫਸੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੋਤਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਥਾਰਥ 

ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਤੁਛ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ-ਬੱਧ ਰੂਪ ਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਥਵਾ ਜੀਵ 

ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਣ, 

ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ, ਅਨੁਭਵ, ਸੈਸਕਾਰ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਰਮਫਲ ਚੂੰਕਿ ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਵੀ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ 

ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕਟੇ ਬਿਨਾਂ 

ਅਨੋਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਹਟਣ 

ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿੱਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਨੋਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਜੋਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ 

ਭੋਗਣ ਲਈ ਜੀਵ ਕੋਈ-ਨ-ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਰਦਾ 

ਹੈ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ । ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਦ ਤਕ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 
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ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੀਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ 
ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਸੁਭਾ, ਭਾਵਨਾ, ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਚਾਰ 

ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭੇਦ ਹਨ -- ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ 

ਮਨਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੌਖ 'ਗੁਰਮੁਖ” ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਮਨਮੁਖ” ਹੈ। 
ਮਨ ਮਨੌਂਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਲੌਕਿਕ 

ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ -- 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰਮਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 

ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਤੇ ਕਾਬੂ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 

ਉੱਦਾਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ 

ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ 

ਅਨੁਕਰਣ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ- 

ਮਾਤਰ ਉਪਾ ਹੈ। 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਅਤੇ ਸੈਚਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਇਸ ਦਾ 

ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ - ਤਹ ਆਹੇ ਜਗਤੁ 

ਉਪਾ/ਇਕੰ ਤੁਧ ਆਪੋ ਧੰਧੇ ਲਇਆ /(ਗੁ.ਰੈ੍.੧੩੮)। ਇਸ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਅਗਿਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨ 

ਦੇ ਸਮਰਥ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੈ -- ਜਾ ਕਰਤਾ /ਨੈਰਠ?' 

ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਏ /(ਗੁ.ਰੀ .੪)। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਦੀ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ 

ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਹੁਕਮ, ਓਅੰਕਾਰ ਅਥਵਾ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਹਕਆੰ ਹੋਵ/ਨੇ 

ਉਪਜੀ ਪੁਰਯਾ ਆਮੰਦਾ / 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਤਪੱਤੀ-ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੰਤਤਾ ਨੂੰ ਰਚੈਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਗਤ 

ਸਤਿ ਅਤੇ ਅਸਤਿ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਧਾਰ ਤੱਤ 
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ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੂੰਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ -- 
ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਚਾ ਤਾ ਸਭ ਕੋ ਸਚਾ ਕੂੜਾ ਕੋਇ ਨ ਹੋਈ / 

(ਗੁ.ਰ੍੍.੧੪੫)। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਅਤਾ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਨਹੀ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਤਿ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਗਤ ਅਸਤਿ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੰਸਾਰ 

ਮਿਥਿਆ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ, ਛਿਣ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 

ਵਾਂਗ ਹੈ -- ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜਾ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭਾ ਸੰਸਾਰ, ਦੁਨਨਆ 
ਹਕਾਐ ਵਾਲ?, /ਝੇਲਮ ਨ ਲਾਗੋ ਆਵੈ ਜਾਈ, ਨਟੂਐ ਸਾਂਗਾ 

ਝਣਇਆ ਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰਾ ਆਦਿ / 

ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਦੁਖਮਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ 

ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੁਖ ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਮ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 
ਵਿਚ, ਸੈਸਾਰਿਕ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਤੋਂ ਉਚੀ ਅਵਸਥਾ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਖ 

ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ “ਆਨੰਦ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ 
ਸੁਖ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਗਾ 
ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲਗਦੀ 

ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ 
ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੀ 

ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅੱਤੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੱਤ੍ਰ ਬੁੱਧੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 

ਜਗਤ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਪਰਪੰਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਮ, ਵਿਭਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ 

ਦਾ ਸੈਕੁਚਿਤ ਰੂਪ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਰਪਦੀ ਹੈ। 
ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਗੁਝੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਦਰ 

ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ 

ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤ, ਪੂਜਾ ਲਈ 

ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਾਮਗੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਜਨ ਲਈ ਰਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਇਕਾਤਮਕਤਾ 

ਅਥਵਾ ਲੀਨਤਾ ਨੂੰ “ਮੁਕਤੀ” ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ 
ਪਰਦਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੀ 
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ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ 
ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ - ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 

ਹੋਵੈ ਮਕਾਤ ਬੰਕੁੰਠੇ ਕਠੌ /ਕੁਆ/ (ਗੁ.ਰੀ੍.੨੬੦)। ਅਜਿਹੀ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ 

ਆਡੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀ' ਮੰਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, 

ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ 

ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ 

ਜੀਉਂਦੇ-ਜੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ “ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ 'ਜਪੁਜੀ' ਦੇ ਪੰਜ-ਖੰਡਾਂ 

ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਜੰਵਨਮਕਤ ਜਾ 

ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਣਾਏ /ਸ਼ਚਾ ਰਹਤਾ ਸਚਾ ਸਕ ਪਾਏ /(ਗੁ.ਰ੍.੧੩੪੩)। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਅਸਲ ਵਿਚ “ਜੀਵਨ- 

ਮੁਕਤ' ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ-ਮਨੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ 
ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦਰਸ਼ਨ ਆਚਾਰਯ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਉਹ ਅਵ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ ਸ਼ੈਕਰ 

ਦੇ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 

ਅਤੇ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਲੜ ਜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਸੈਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨੋੜ ਕਾਇਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਦ ਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਭੇਦਾਭੇਦੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ-ਅਦ੍ੈ੍ਤਵਾਦ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਚੇਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 
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ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਗਿਆਨ, 

ਕਰਮ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਸੰਬਧੀ 
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ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ -- ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ! 

ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ 

ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ 

ਯੁਗ ਯੁਗ ਵਿਚ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ 

ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਧਾਕ ਜਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ 
ਭਗਤੀ ਨੈ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੀ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। 

ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੋ ਤਨਾਉ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 

ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨ ਵਾਚਿਕ 

ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ 

ਗਿਆਨ ਵਿਚ । ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ' ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਮਨ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਟਣ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ 
ਦਾ ਬੋਧ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - /ਗਿਆਨ ਖੜਗ 

ਲੈਮਨ।ਸਿਉਂ ਨੂਝੈ ਮਨਸ਼ਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਈ ਹੋ /(ਗੁ.ਗੁ੍.੧੦੨੨)। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਬ੍ਹਮ-ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ 

ਸੂਚਕ ਹੈ , ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ -- ਜਿਨ? ਆਤਮੁ ਚੀਨਿਆ 

ਪਰਮਾਤਨ ਸੋਈ /ਇਸ ਨੂੰ “ਸਹਿਜ-ਗਿਆਨ” ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 
ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਵੈਰਾਗ-ਭਾਵਨਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਸਥਾ, 

ਸ਼੍ਵਣ, ਮਨਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਗਿਆਨੀ' ਹੈ। ਇਸ 

ਦੇ ਸਰੂਪਗਤ ਲੱਛਣ “ਗੁਰਮੁਖ” ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ 

ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪਟੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- 

ਦਦੈ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੋਊ /ਕੇਸਂ ਦੋਸ਼ ਕਰੰਆਾ ਆਪ/ਣੇਆ / ਲੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸ਼ੋ 

ਮੈਂ ਪਇਆ ਦੌਲ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ/(ਗੁ.ਰੋ੍.੪੩੩)। ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ ਨ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਬੌਧ-ਮਤ ਦੇ ਕਰਮਵਾਦ ਨਾਲ।ਉਹ ਪਿਛਲੇ 

ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਭਾਵ ਜਾਂ 

ਲਿਗ-ਸਰੀਰ ਲਈ 'ਕਿਰਤ-ਕਰਮ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ ਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ 
ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ-ਕਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ, ਨਾਮ- 

ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ, ਸੱਚੀ ਸਾਧਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ।ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ 

ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੋਗ-ਮਾਰਚ ਦੇ 

ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।.ਉਹ ਤਾਂ ਯੋਗ ਦੀ ਹਠ-ਪੂਰਵਕ 
ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਨ- 

ਜੀਵਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ -- ਹਠੁ ਕਹਿ ਮਰੈ ਨ ਲੌਲੈ ਪਾਵੈ/ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਯੋਗੀ 
ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਏਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਸ਼ਮਗੰਰੇ ਜਾਣ 

ਜੋਗੀ ਕਗੀਐ ਸੋਈ / (ਗੁ.ਗੌ੍.੭੩੦)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
“ਸਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਦੇ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਇਸ ਯੋਗ ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ-ਯੋਗ” ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਪਰੈਪਰਿਕ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਅਤੇ ਯੁਗੀਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗ ਹੈ 

ਜੋ ਕਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਚਿਰ-ਨਵੀਨ 

ਅਤੇ ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ 

ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ- 

ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ 
ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ 

ਰਾਤ-ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ -- 

ਅਆਹਿ/ਨੈਨ ਭਗਤਿ ਕਰੇ /ਲਵਲਾ/ਏ / ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗੈ 

ਪਾਇ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੩੫੨) । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਤਿ ਅਧਿਕ 

ਰੁਚੀ ਕਿਉ ਵਿਖਾਈ? ਇਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰ ਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
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ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਸਮਾਨ-ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਰਗ ਸੀ । ਚੌਥੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯੁਗ 

ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਮਾਗਰ ਲਾਭਦਾਇਕ 

ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਇਨ-ਬਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ 

ਕੀਤਾ ਜੋ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ 

ਲੋਕ-ਮੰਗਲਕਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ. ਵੈਧੀ-ਭਗਤੀ ਅਤੋਂ 

ਮੂਰਤੀ- ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਨ - 

ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮ-ਭਾਵਨਾ, 

ਜਿਵੇਂ --ਵਿਣੁ ਪ੍ਰੰਤੀਂ ਭਗ/ਤਾ ਨ ਹੋਵਈ /ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ 

ਲਗੌ ਪਿਆਰ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੨੮੬) । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਾਵਨਾ 

ਸਾਧਾਰਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲ ਮੋੜ ਕੇ 

ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਪਾਸਕ-ਉਪਾਸਯ ਦੇ ਸੈਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ 

ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ -ਕਾਂਤਾ-ਭਾਵ, ਸੁਆਮੀ-ਸੇਵਕ 

ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਤਸਲ-ਭਾਵ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਾਂਤਾ-ਭਾਵ 

(ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ) ਦੀ ਅਧਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ 

ਦਾ ਬੜਾ ਅਨੁਭੂਤੀ-ਪਰਕ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਚਿੜ੍ਣ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ-ਭਗਤੀ ਲਈ 

ਕੁਝ ਕੁ ਆਵੱਸ਼ਕ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, 

ਕੀਰਤਨ-ਸ਼੍ਵਣ-ਮਨਨ, ਭ, ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ, ਦੀਨਤਾ ਅਤੇ 

-ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮਨ-ਮਾਰਨਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ 

ਕਰਨਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ' ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੋਸ਼ਕ ਅਥਵਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ 

ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਸਦਵਿੱਤੀਆਂ 

ਦੀ ਪਾਲਨਾ, ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ 
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ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨ ਰਖਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਅਤੇ 

ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਪਰੈਪਰਾਗਤ 

ਭਗਤੀ ਤੋ' ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਤ ਦੀ 'ਸਹਿਜ-ਭਗਤੀ” ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਦਿਸ-ਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਵਨ ਉਸਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਨਿਯਮਾਂ/ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਧਰਮਾਂ -ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨ -ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ 

ਇਕ ਪ੍ਰਤਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਨ ਰਖ ਕੇ ਦੋਹਾਂ:ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਨਵ-ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਆਪ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ 

ਮਾਨਵ-ਹਿਤਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ 

ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। 

ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਧਰਮ- ਪੁਸਤਕਾਂ, 

ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ, ਅਵਤਾਰ-ਪਰਪਰਾਵਾਂ , ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ, ਸਾਧਨਾ- 

ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਥੇ ਕਿਥੋ ਵੀ 

ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰੂੜ੍ ਰੂਪਾਂ/ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿ੍ੜ੍ਤਾ 

ਪੂਰਵਕ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚੋਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ 

ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ-ਪੂਰਣ 

ਧਰਮ-ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਅਤੇ ਸਹੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮਾਡਲ-ਚਰਿਤ੍ਰ ਰਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਤਿ 

ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ-ਗ੍੍ਥਾਂ 

ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਮੁਖੀਆਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ 

ਆਚਰਣ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ 

ਦੀ ਪ੍੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕੀਰਣ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ 

ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 
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ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹਿਜ ਧਰਮ ਨੂੰ 
ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਧਰਮ, 
ਧਰਮ-ਅਤੀਤ ਮਾਨਵ-ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਭਵ ਸਮਕਾਲੀ 
ਧਰਮਾਭਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤਿਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸਹਿਜ-ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਰਸਤਾ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ 

ਸ਼ਰ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾ- 
ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ 
ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, ਕਿਰਤ-ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਵੰਡ-ਛਕਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇ' ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋ' ਵੀ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵ-ਵਿਕਾਸ ਰਕ 
ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਣਾਸ਼੍ਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਕਰਕੇ 
ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੌਰਵ-ਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 
ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਭਰਮ-ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ-ਪ੍ਰਸੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 
ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਦਾਚਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਰਿਆ ਹੈ। ਸਦਾਚਰਣ ਹੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। 

ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੈਤਿਕ 

ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ 
ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੀਆਂ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ 
ਜਿਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕ-ਮਤ ਨਹੀਂ 
ਹਨ। ਜੇ .ਡੀ. ਕੰਨਿੰਗਮ (ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਸਿਖਸ, ਪੰਨਾ 
48) ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਧਾਰਮਿਕ 
ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸੀ, ਰਾਜਨੋਤਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ. ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ 

(ਟਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਖਿਜ਼ਮ”, ਪੰਨਾ 1) ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 
ਦੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਫੂਲਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਨੇ ਜੁਟਾਇਆ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਸਚੇਤ ਸਨ। ਡਾ. ਜੇ. ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀਵਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ, 
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤਿਕਿਆ 
ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਕੁਝ-ਨ-ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ 
ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਜਾ ਦੇ ਹਿਤ 
ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਰਾਜਾ 
ਤਪਾਂਤਾ /ਟੋਕੈ ਗੁਣ? ਡੈ ਪੰਚਾ/ਏਣ ਰੜ੍ਹਾ) , ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਿਆਇਸ਼ੀਲ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਰਸੇ ਚਲੋ /ਨਿਆਵ ਕਾਂ ....)। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਜਨ-ਤੌੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। 

ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ 
ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ 
ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਇਸ ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਣ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੂੰਖਾਰ 
ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ 
ਵਾਂਗ ਲੋੜੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ-ਸੁਪਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ 
ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ 
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ --ਰਾਲ਼ੇ ਅੰਹ 
ਕਦਮ ਕਾੜੇ...!(ਗੁ.ਰ੍੍.੧੨੮੮) । ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ 
ਅਤੇ ਰੈਗ-ਰਲੀਆਂ ਮੰਨਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਕਾਰਣ ਵਾਸਤਵਿਕ 
ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ --ਸ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ਰਤਿ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗਿ 
ਤਆਸੈ ਚਾਏ । ਇਹ ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਣ ਸਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ 
ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ' ਸੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਵਰਣਨ 
ਵਿਚ ਸੱਤਾਰੂੜ੍ਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 

ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ 
ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਨਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਬੈਠੀਆਂ 
ਸਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਤੀਜਾ 
ਰੂਪ ਉਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ 
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ਅਤੇ ਬਿਬ-ਸਿਰਜਨਾ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸੱਤਾ ਸੈਬਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਦਮ, ਕਾਜ਼ੀ, ਸਿਕਦਾਰ, ਉਮਰਾ, 

ਲਸਕਰ, ਦੀਵਾਨ, ਵਜ਼ੀਰ, ਰਈਅਤ, ਹੁਕਮ, ਤਖਤ , ਸੁਲਤਾਨ, 

ਪਾਤਿਸਾਹ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਤਦ-ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੈਬੈਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ/ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ 
ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਅਧਿਕ ਵਰਤੋਂ' ਹੋਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰੂਪ 
ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਕ੍ਰਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 
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ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਦੇਡਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਕ ਉਤਮ ਕਾਵਿ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਣ 

ਜਿਸ ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਨਿਰਭੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 

ਘਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ 

ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਨੁਭੂਤੀ-ਜਨਕ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇ' ਤਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ 

ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਕ 

ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਦੇ ਚਿਤ੍ਣ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, 

ਪਟੀਆ ... , ਕਹਾ ਸ਼ ਥੰਲ ਤਬਲਾ... , ਅਤੇ ਜੰਲੀਂ ਐ ਆਵੀਂ 

ਥ਼ਸ਼ਮ ਕੰ ਝਾਣਾਂ ...। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ 

ਦੇ ਬੜੇ ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਰੀਭੀਰ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਨਿਸੰਗ ਚਿਤਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ 

ਨਿਡਰ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਭਵ ਹੋਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਕਤੀਆਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ' ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੂਤਰ 
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ , ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 

ਸਰਵੇਖਣ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ 

ਯਥਾਰਥ ਚਿਤ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ 

ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੁਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਸਜਗ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਤੋ” 

ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਹਨ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ, 

ਕੀ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਾਜ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੂ 
ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਛਾਪ ਛਡੀ ਹੈ। 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ) : ਇਹ 
ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ-ਚਿਤ੍ਣ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਸੱਚੀ, ਪਰੋਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 

ਵਿਆਪਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਖ਼ਤ, ਵਿਰਾਟ ਆਰਤੀ 

ਲਈ ਸਾਮਗੀੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੈਜਨ ਲਈ ਰਾਸਲੀਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋੱ 

ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ` ਰ੍ 

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੂਪ ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਵਿਚ 
ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ “ਬਾਰਹਮਾਹਾ” 

ਵਿਚ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਤਮਾ 

ਰੂਪੀ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਿਰਦੇ-ਬੋਧਕ ਵਰਣਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ੍ੀ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਰਸਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਲਈ ਟੂਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਰੀਤੀ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਵੀ ਚੁੰਕਿ ਭਗਤੀ ਰਸ 
ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਸੁਤੰਤਰ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟ ਅਤੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਧਿਕ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਸਹਿਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 



ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ) 

ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਰਸ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ 

ਹੈ; ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 

“ਮਧੁਰ-ਰਸ” ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ 

ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ ਨ ਮੰਨਣਾ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 
ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਾਕਾਰ 

ਬ੍ਹਮ ਦੀ ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ੇ-ਆਲੈਬਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ 
ਆਸ਼੍ਯ-ਆਲੈਬਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 

ਸੈਚਾਲਨ ਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ, ਸਤਿਸੈਗ, ਕੀਰਤਨ, 

ਮਠਨ ਆਦਿ ਉੱਦੀਪਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਮਾਂਚ, 

ਬੇਹਬਲਤਾ, ਗਦਗਦ ਅਵਸਥਾ ਸਾਤਵਿਕ ਅਨੁਭਾਵ ਹਨ। 

ਸੋਚਾਰੀ ਭਾਵ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਰਤਿ (ਪ੍ਰੇਮ) ਭਗਤੀ-ਰਸ 

ਦਾ ਸਥਾਈ-ਭਾਵ ਹੈ। 

ਰਤਿ (ਪ੍ਰੇਮ) ਭੇਦ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਂਤ, ਦਾਸ, ਸਖਾ, ਵਤਸਲ 

ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਮਧੁਰ ਸ੍ਰੇ਼ਠ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਨਿਰੂਪਿਤ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਮਧੁਰ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਦੌਪਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦੀ 
ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸੀ ਭੂਮਿਕਾ 
ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਧੁਰ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਯਸ਼ 

ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਬਿਰਹ ਵਿਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੀ ਸਾਧਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋ' ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਦੋਂ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੀ ਸਾਧਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਦੋਂ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ 

ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਬੀਨਤਾ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ- (1) ਸ਼ਾਂਟੇ ਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ ਏਕਾਲੜਾੀ ਸਨ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ) 

ਥਾਝਾਹਾ ਗਹਿ ਨ ਸ਼ਾਕੰ /ਓਮ ਰੈਣ ਘਣੰਗੀਆ/ ਨਹ ਨਨੈਂਦ ਆਵੈ 

ਧ੍ਰੋਮ ਭਾਵੈ ਸ਼ਣਿ ਬੋਨੰਤਾੰ ਮਗੰਆ / ਬਾਝਹੁ /ਆਰੋਂ ਕੋਈ ਨ ਸਾਰੇ 
ਏਕਲੜਾੰ ਕੁਰਲਾਏ /ਨਾਨਕਾ ਸਾਧਨ ਨਲ ਮਲਾਇ ਭਨ ਪਤਮਾ 

ਦੁਥਾ ਪਾਏ /(ਗੁ.ਰੌ੍.੨੪੩); (2) ਮੌਗੀ /ਏਛ ਪੁਨ? ਗੀ ਹਮ 
ਘਰੈ- ਸਾਜਨ ਆਇਆ ਨਲ ਵ੍ਰ ਨਾਗੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ/ 

ਗੁਣ ਗਾ/ਏ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰੰਨ ਰਹਸ ਸੰਧ ਆਨਿ ਉਮਆਾਹਓ/ਸ਼ਾਜ਼ਨ 

ਰਹੀਸ਼ੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਆਪੈ ਸਾਚਾ ਜਾਪਿ ਸਚੁ ਲਾਹਓ /ਕਰ ਜੋੜਿ ਸਾਧਨ 

ਕਰੇ ਭਨ ਗੈਂਣ /ਦਨ ਗ /ਡੰਨਨਆ / ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿ ਧਨ ਕਗਹ 

ਰਲੀਆ /ਇਛ ਮੋਗਾ ਪੁੰਨੀਆ/(ਗੁ.ਗੌ.੨੪੨)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੇ ਕੁਮਵਾਰ 

ਵਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਯੋਗ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ 
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ” ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਭਗਤ (ਆਸ਼੍ਯ-ਆਲੰਬਨ) ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਫੁਟੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਅੰਕੁਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪਥ-ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸਾਧਕ 

ਦੇ ਮਨ ਤੋ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕੰਤੀ ਦਾ ਸੈਚਾਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਥਾਈ 
ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ (ਉਜਵਲ ਰਤਿ) ਦੇ ਉਪਜਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਦੇ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 
- ਸੇਠ ਗਰ ਪ੍ਹੋਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਹਓਨੈ ਸੈਲ ਨ ਲਾਇ/(ਗੁਰੀ.੬੦)। 

ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਂ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੀ ਸਿੱਧ 
ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੀ ਸਾਧਨ 

ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਦੋਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਗੰਭੀਰਤਾ 

ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੁੰਦਰ 

ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੰਦ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨਾ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 

ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਵ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਥ- 

ਜੋਗੀਆਂ ਤੋ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ' ਨੂੰ 

ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 
ਮਆਾਹੇ //ਕਿਉਂ ਧੋਠੈਗੰ ਨਾਹ /ਬਨਾ ਪ੍ਰਭ ਵੰਪਰਵਾਹੇ / ਧਨ ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉੱਜ ਪੁਰਾਤਨ ਛੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੀਪਤਾ 
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ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਤ੍ਰਕ ਛੰਦਾਂ ਨਾਲ।ਆਪ ਨੇ ਪਿੰਗਲ 

ਅਨੁਸਾਰ ਛੰਦ-ਯੋਜਨਾ ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 

ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। _ 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਰਾਗ ਹੈ।ਸੈਗੀਤ ਦੀਆਂ 

ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਅਬੂਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਰਾਗ ਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਪਰੋਪਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ 'ਰਾਗਮਾਲਾ' 

ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰਾਗ 

ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਗ ਆਦਿ ਸੂਖਮ ਕਲਾਵਾਂ 

ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ 

ਸੀ - ਇਕਨਾ ਨਾਦ ਨ ਸ਼ੌਦੁ ਨ ਗੀਆ ਗਲ ਰਸ ਕਸ਼ ਨ ਜਾਣੀਤਿ/ 

ਇਕਨਾ /ਗਿਹ ਨ ਬਧਿ ਨ ਅਕ/ਲਿ ਸ਼ਰ ਅਖਰ ਕਾ ਭੋਉ ਨ 

ਲਹੰੀਤਿ/ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਆਗ਼ਲਿ ਖਰ ਜਿ /ਬ੍ਨ ਗੁਣ ਗਰਬ 

ਕਰੰਤ / (ਗੁ .ਗੰ.੧੨੪੬)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਕਾਵਿ-ਪ੍ਤਿਭਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚਲੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 

ਉਚਿਤ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ 

ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਭਾਵ-ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ/ਪਦ ਵਿਚ ਸੈਚਿਤ 

ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਾਸਵਾਦਨ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਣ 

ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਾਗ ਹਨ, ਕਈ 

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਤ ਦੇ।ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਰੁਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਟ 

ਸੈਬੋਧ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਗ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਵਰਸ਼ਾ ਰੁਤ ਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ/ਪਦ ਨੂੰ 

ਰਖਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ 

ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸੈਬਂਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 

ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਤਿਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 

ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰਸਾਂਤਰ ਅਤੇ ਰਾਗਾਂਤਰ, ਇਹ ਦੋਵੇ' ਦੋਸ਼ ਆ 

ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਵਰਣ-ਮਿੱਤ੍ਤਾ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, 

ਰਸ-ਨਿਰੂਪਣ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ) 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੀ ਰਾਗਬੱਧਤਾ ਬੜੀ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ 

ਅਤੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਕੌਮਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੈਯੋਗ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਤੁਕ ਅਤੇ ਹਰ ਪਦਾ ਇਤਨੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂਪਨ 

ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਸਿੱਧਹਸਤ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ 

ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਗੀਤ-ਪਿਯਤਾ ਦਾ 

ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ 

ਅਤੇ ਤਰਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਛਾਪ 

ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੈਗੀਤ 

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨ ਤਾਂ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਰਾਗਮਇਤਾ ਹੈ, ਨ ਕੋਂਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਨਵੈ-ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

“ਟੇਕ” ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਰਹਾਉ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

“ਰਹਾਉ” ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜ 

ਕਹੋ ਕਿ 'ਰਹਾਉ” ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰਨਾ 

ਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ/ਪਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੈ।'ਰਹਾਉ” ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ/ਪਦੇ 

ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ 

ਹੋਣ ਉਥੇ ਉਤੇ ਹੀ “ਰਹਾਉ” ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ 

ਤਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ 

ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਕਵੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 

ਅਤੇ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਮੁਲਕ ਅਜਿਹਾ 

ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਵੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ 

ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ 
ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਲੌੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਥੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ - ਬੈਧਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ। 
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ਬੈਧਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ -- ਜਪੁਜੀ, 

ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ, ਓਅੰਕਾਰ, ਪਟੀ, ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ। 

ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ, 

ਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਅਦੁੱਤੀ ਖਿੱਚ ਰਖਣ 

ਵਾਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਚਉਪਦੇ, 
ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਸੋਲਹੇ , ਛੰਤ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚੂੰਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ 
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਮਾਨ-ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੈਕਾਰ-ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਤਮਾ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਸੈਬੈਧ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਇਹ ਉਪਮਾਨ 
ਨਵੇਂ ਵੈਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹਨ।ਮੂਰਤ 

ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 
ਮਾਨਸਿਕ ਸੂਝ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦਾ 

ਸੈਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 
ਵਕਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਲੈਕਾਰ ਜਲ-ਜੀਵਾਂ, ਕੀੜੇ-ਕਿਰਮਾਂ, 

ਪਦਾਰਥਾਂ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਮਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ , ਪਰ 

ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਦੁਰਰੀਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਭ ਥਾਂ ਵਿਰਹ 

ਅਤੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਸ-ਭਿੰਨੇ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਾਤਵਿਕਤਾ 
ਅਤੇ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ 

ਅਲੌਕਿਕ ਅਥਵਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਯੋਗ ਸੁਖ 

ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇ 

ਮਹਾ ਜਥਨੈ ਬਾਲੜਾੀਏ ਮੇਰਾ /ਪ੍ਰਿ ਰਲਆਲ਼ਾ ਰਾਮ ਆਦਿ। 

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਸ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ , ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ) 

ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਤਸਲਤਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੋਹਾਂ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਧੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋ ਅਧਿਕ 

ਯੋਗ-ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕੇਤਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ-ਮਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਧ 

ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ 

ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਲਿਖੀ ਟੂਕ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ 
ਲਈ ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਗਰਮੁਖ ਲਈ ਪਦਮ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਬਾਲ, 

ਸਾਤਵਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ 

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ -- /#ੇਮਲ ਮਝਾ/ਰੇ ਬਸ਼/ਸ ਨਿਰਮਲ 

ਜਲ ਪਦਮਆਨੇ ਜਾਵਲ ਠੋ/ ਪਦਅ/ਨੇ ਜਾਵਲ ਜਸ਼ ਰਸ ਸੰਗਤਾ 

ਸੰਗ ਦੌਖ ਨਹ ਨੇ/ ਦਾਦਰ ਤੂ ਕਾਲ਼ਾਹ ਨ ਜਾਨ/ੈ ਰੇ / ਭਖ 

ਬਾਲ ਝਸ਼/ਨਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਆੰਮ੍ਡਿ ਨੇ ਲਨ ਨੇ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੯੯੦)। 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਬਿੰਬ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ 
ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਨ ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਹਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਅਲੌਕਿਕ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ 
ਉਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਬਿੰਬ ਰੂਪ-ਰੈਗ ਵਿਚ 

ਸਰਲ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਬੋਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲਤਾ, 

ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵ ਅਤੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੈਬੋਧਿਤ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਕਿਉਂ' ਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ 
ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਾ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਰਿਹਾ' ਹੈ। 

ਅਧਿਕਤਰ ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 

ਬਿੰਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਉਸ 
ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੰਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਚਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ 
ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲ ਅਤੇ 

ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਬਿੰਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੁਚੀ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ -- 
ਮਿਰ ਘਨ ਨਹੀਂ ਆਵੋ ਮਰਨ ਹਾਵੈ ਦਾਆਨੈ ਚਮਕੇ ਡਰਾਏ / 
(ਗੁ.ਰ੍ੰ.੧੧੦੮) ਵਿਚ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 



ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ) 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੀੀਤਮ 

ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕ 

ਨਾਲ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ) 

ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, 

ਕਲਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਨ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। 

ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ 

ਬਿੰਬ ਲਏ ਹਨ। ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੈਤਿਕ, 

ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀਵ ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ 

ਇਲਾਵਾ ਪਰੈਪਰਾ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਬਿੰਬ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮੇਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਬਾਂ ਵਿਚ ਉਤੇਜਕਤਾ, 

ਤੀਬਰਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਵਿਅੰਜਕਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ 

ਗੁਣ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੀ ਬਿੰਬਾਬਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ 

ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ 

ਪਰਿਚਯ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਣੀਕਾਰ ਜਾਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ-ਕਰਮ ਵਿਚ 

ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਕ ਚੇਤਨ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸੀ। ਆਪਣੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ - ਖੜ੍ੀਆ ਤਾ ਧਰਨਾ 

ਛੋਡਿਆ ਮਲੰਛਾ ਭਾ/ਖਿਆ ਗਹ?/ (ਗੁ.ਰੋ੍.੬੬੩)। ਮਲੇਛਾਂ 

ਅਥਵਾ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 
ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 

ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਿਸ਼ਟ ਫਲ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾਈ 

ਸੰਕਾਂਤੀ ਦੀ ਉਸ ਬੇਲਾ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 

ਉਤੇ ਉਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 

ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਆਗਮਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਕ੍ਰਮਣਕਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 

ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 

ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਆਪਣਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਛਡ ਕੇ ਹੀ ਅਗੇ ਵਧੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ 

ਅਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬਲ-ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫ਼ਾਰਸੀ 

ਆਪਣੀ ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। 
ਆਪ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪੂਰਬੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਹਿਣ 

ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ/ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੁਧੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਪੰਜਾਬ ਤੋ' ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 

ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋ 
ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਚਕਰਵਰਤੀ 
ਬਿਹੰਗਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧਾ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੂੰਹ-ਮਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ 
ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬਧੀ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਬਿਰਤੀ ਪਿਛੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸੁਧੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾਂ, ਥਿਤੀ, ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਪੰਜਾਬੀ-ਪ੍ਧਾਨ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ, ਮਧੁਰ, 

ਬਿਰਹ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖੰਡਨਾਤਮਕ, ਕਰਾਰਾ ਅਤੇ 
ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ 
ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪਾਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਥੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ' ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਥਵਾ 

ਜਨਤਾ ਵੇਖੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਸੂਝ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਅਗੇ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨਾਂ 

ਸੈਦਰਭਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ , ਦੂਜਾ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਅਤੇ 

ਤੀਜਾ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
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ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ - 

(1) ਪੰਜ ਨਿਵਾਜ਼ਾ ਵਖਤ ਪੀਜਿ ਪੰਜਾ ਪੰਜ ਨਾਉ / 

ਪਹਿਲਾ ਸਚ ਹਲਾਲ ਦੁਇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ੈਰ ਖ਼ਦਾ/ਇ / ਚਉਂਥੀ ਨਆਤਾ 

ਗੱਸ਼ਿ ਮਨੁ ਪੰਜਵਾੰ ਸਿਫਤਿ ਸ਼ਨਗਇ / ਕਰਣਾ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੰ 

ਮੁਸ਼ਲਮਾਣੀ ਸ਼ਦਾਇ/(ਗੁ.ਗੋ੍.੧੪੧); (2) ਸੌ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਲੌ /ਬੰਦੈ 

ਬ੍ਰਹਮੁ / ਜਪੁ' ਤਪੁ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮੁ / ਸ਼ੌਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰਥ 

ਧਰਮੁ / ਝੰਧਨ ਡੌੜੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ /ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਪੁਜਣ ਜੁਗਤ / 

(ਗੁ.ਰੀ.੧੧੪੧); (3) ਹਾਲ ਕਮੰਡਲ਼ ਕਾਪੜੀਆ ਆਨੇ /ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 

ਉਪਜੀ ਭਾਰ //ਇਸ਼ਤ੍ਰਾੰ ਤਜਿ ਕਰ ਕਾਮ /ਵਿਆ/ਪਿਆ /ਚਤਾ 
ਲਾਇਆ ਪਰਨਾਗ //ਨੈਥ ਕਰੇ ਕ/ਭੇ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲੰਪਟੁ ਹੈ 

ਝਾਜ਼ਾਗੀ/ ਅੰਤਾਨ /ਝਸ਼ ਬਾਹ/ਨ ਨਿਭਰਾਤਾੀ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ 

ਕਾਆਗੀ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੦੧੩)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ ਕੋਈ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭਿਤ 'ਗਾਥਾ' ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ - ਘੜੇ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦ / ਸੈਲ ਪੁਜ਼ਸਿ ਝਗੁਲ 

ਸਮਾਧ /// ਝੂਠ /ਬ੍੍ੂਥਣ ਸ਼ਾਹ /ਤ੍ਰੌਪਾਲ/ਤਿਹਾਲ /ਬਚਾਰੰ/ਰਗਲ 

ਮਾਲਾ /ਤਿਲਕੁ /ਲੈਲਾਟ /ਾਇ ਧੋਤਾ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟ / ਲੇ ਜਾਨਿ 

ਬੁਹਮੀ ਕਰਮੰ/ਗੰਡਿ ਫੌਕਟ /ਨੈਸਕਉਂ ਕਰਮੰ/(ਗੁ ਰੀ੍.੧੩੫੩)। 

ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਚੇ ਇਕ 'ਰੇਖਤਾ” ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ-ਨੁਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ - ਯਕਾ ਅਰਜ ਗੁਫ਼ਤਮ ਪਨ 

ਤੋਂ ਦਰ ਗੌਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ / ਹਕਾ ਕੜਹੌਰ ਕਗੀਮ ਤੂ ਬੋਔਬਾ 

ਪਰਵਰਦਗਾਰ / ਦੁਨਨਆ ਮਕਾਮੇ ਫਾਨੰ ਤਹਕੀਕ /ਦਲ ਦਾਨ?/ 

ਮਖ਼ਸ਼ਰਮਾਇ ਅਜਰਾਈਲ /ਿਰਫਤਹ /ਦਿਲ ਹੇਦਿ ਨ ਦਾਨ /... 

ਝਦਬਖਤਾ ਹਮਚੁ ਬਖਨਲ ਗਾਫੈਲ ਝੋਨਜ਼ਰ ਝੋਥਾਕਾ / ਨਾਨਕਾ 

ਝੁਗੌਂਯਦ ਜਨੁ ਤਰਾ ਤੇਠੋ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕਾ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੭੨੧)। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਸ ਘੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇ” 

ਨਦਰ-ਕਰਮ, ਦਾਨਾ-ਬੀਨਾ, ਪਤ-ਪਰਵਾਨਾ, ਕਾਦਰ-ਕਰੀਮ, 

ਸਿਫਤ-ਸਾਲਾਹ, ਅੰਧ-ਗੁਬਾਰ ਆਦਿ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਖਾਣਾਂ 

ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 
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ਨੂਧੈ ਕਾਮ ਦੌਸ਼ਤੀ ਡੁਥੰ ਸ਼ਾਦ ਗੰਢ, ਰੋਟੀਆ ਕਾਗ/ਣ ਘੂਗਹਿ 

ਤਾਲ, ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੋਹਜ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਇਤਨਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੈਗ ਜਿਵੇ ਵੀ ਭਰਨਾ 

ਚਾਹਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ 

ਵਧਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 

“ਅਸਾਧਾਰਣ” ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ 'ਬਹੁਰੂਪਣੀ” ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਸਰਬ 

ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ'। ਸੈਦਰ ਵਰਣ-ਯੋਜਨਾ, ਗੁਣਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ, 

ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ, ਅਖਾਣਾਂ, ਸੁਬੋਲਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨ-ਮਨ ਵਿਚ 

ਦ੍ੜ੍ਹ ਕੀਤਾ। 
ਸੇਖੇਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 

ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ 

ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਾਭਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਵੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀ' ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 

ਰਾਹੀਂ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇ' ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਰਚਨਾ) : ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪ ਦੀ 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਲੀ? ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 
ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ' ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਕਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। 

ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ।“ਪਟੀ” ਨਾਂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ 

ਇਤਨੀ ਸੂਖਮਤਾ, ਸੁਚਜਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਹਿਰਦੇ 

ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿ-ਕਥਨਾਂ, ਸੂਕਤੀਆਂ ਅਥਵਾ 
ਸੁਭਾਸ਼ਿਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆ ਵਾਹੁ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਤੋ' ਭਲੀ-ਭਾਂਤ 

ਜਾਣੂ ਸਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਉਹ 

ਮੁਢਲਾ ਰੂਪ ਹੋਏ। “ਪਟੀ” ਬਾਣੀ ਉਪਰ ਲਿਖੀ 'ਪਟੀ ਲਿਖੀ” 
ਉਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਚੀ ਸੀ। 
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ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂ 

ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਇਸ ਦਾ 

ਉੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਲਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

“ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 43) ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ 

ਵੇਲੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਰੇਵੜੇ ਨਾਲ ਸੈਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਜੋ ਬਾਣੀ (ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ) ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਦੋ ਨੇ 

ਲਿਖਿਆ -- ਤਦਹੁੰ ਸ਼ੰਦੋਂ ਘੋਹੋਂ /ਲਿਖੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜਣ?/ਸਾਪੀ 

ਅੰਕ 46 ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਸਟਿ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 

ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਦੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ - ਬਾਣ ਸੰਦੋਂ ਜਟ 

ਜਾਤ ਘੰਹੋਂ /ਲਖੀਂ/ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ (47) ਵਿਚਲੀ 

“ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ” ਨੂੰ 'ਸੈਦੋਂ ਥੋ ਸੰਪੂਰਣ ਥੀ" ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਤਰ- ਖੰਡ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਸੂ ਲੁਹਾਰ ਅਤੇ 

ਸੀਹਾਂ ਛੀਂਬਾ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬ੍ਹਮਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ” 
ਉਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸੂ ਅਤੇ ਸੀਹੇ ਨੋ ਲਿਖਿਆ - ਤੜਾ 

ਬਾਣਨ ਹਸੂ ਲੁਹਾਰ ਅਤੇ .ਨੌਹੈਂ ਛਂਝੈ /ਲੋਥਨ/ ਸਾਖੀ ਨੰ. 41 

ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ -- 

ਤੀਨ ਬਰਸ਼ ਬਾਝੋਂ ਕੌਲ ਗਹਿਆ, ਫੋਰ ਬਾਬਾ /ਵ/ਦੀਆ ਕੰਤਾ/ 

ਗੁਣੂ ਬਾਝੋਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਤਾ /ਿਥਨਆਲੁ, ਪਲੀਆਂ /ਲੋਥਾ 

ਲਮੇਤਿਓਲ਼ /ਪਰਵਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ (ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਰਾਸ 

1, ਅੰਸੁ 59 ਅਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ- ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ) 

ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਬਾਣੀ 

ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਵੀ ਪੈ ਚੁਕੀ ਸੀ। 
“ਆਪ ਸੈਭਾਲਣ” ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 

ਟਿੱਪਣੀਆਂ : 
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ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ (ਪਉੜੀ 33) ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ - ਪਛਾਨ ਖੌਲ੍ਹ 

/ਕੈਤਾਬ ਨੂੰ /ਹਿੰਦੂ ਵਡਾ ਕੇ ਮਸ਼ਲਮਾਨੌਈ-- ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਸੈਭਾਲ 

ਕੇ ਰਖਦੇ ਸਨ।'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 57) ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਸੌ ਪੌਲਾੰ ਜੁਬਾਨ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੌਗਾ #ਲ?/ 

- ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਸ ਜੋ ਪੋਥੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਸੀ? 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ 

ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਕ ਕਿਵੇ” 

ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ 'ਸੈਪਾਦਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ'। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- 

ਜਪੁਜੀ 
ਮੂਲਮੰਤ੍ - 1, ਪਉੜੀਆਂ - 38, ਸਲੋਕ - 2' =43 

(1) `ਸਿਰੀ ਰਾਗ” = ਚਉਪਦੇ - 33, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 18 ,ਪਹਰੇ 

- 2, ਸਲੋਕ -7, (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 60 

(2) ਮਾਝ ਰਾਗ = ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 , ਪਉੜੀਆਂ -27, ਸਲੋਕ - 

46 (ਵਾਰ ਮ. ੧ ਵਿਚ) = 74 

(3) ਗਉੜੀ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 20, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 

ਛੋਤ-2=40 

(4) ਆਸਾ ਰਾਂਗ = ਚਉਪਦੇ - 39; ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 22,ਪਦੇ 

- 35, (ਪਟੀ” ਵਿਚ), ਛੱਤ - 5, ਪਉੜੀਆਂ - 24, 

ਸਲੋਕ - 44“ (ਵਾਰ ਮ. ੧ ਵਿਚ ) = 169 

(5) ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 2, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 5 = 7 

(6) ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ = ਸਲੋਕ - 2 (ਵਾਰ“ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 2 

(7) _ਵਡਹੈਸ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 3, ਛੈਤ - 2, ਅਲਾਹਣੀਆਂ 

0? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਮ.੫ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ 'ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਮਹਲਾ ੨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਤਵ ਸੈਦਿਗਧ 

ਰੈ। 

2. ਇਸ ਰਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸੋਦਰ' ਅਤੇ 'ਸੋਹਿਲਾ” ਨਾਮਕ ਪ੍ਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਦੋ ਰਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੈਧਿਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

3. 'ਸੋਦਰ” ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਪੁਜੀ ਦੀ 27ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। 

4. ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਗਿਣਤੀ 44 ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 32 ਹੈਂ ਪਉੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਗਿਣ ਕੇ , ਗਿਣਤੀ 45 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

5. ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਲੋਕ 'ਮਰਦਾਨਾ' ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਨ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਤਵ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਪ੍ਰਤਿ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 
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- 5, ਸਲੋਕ - 3 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 13 

(8) _ਸੋਰਠ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 12, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 4 ,ਸਲੋਕ 

-2 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 18 

(9) ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 9, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 2, ਛੰਤ 

-3=੧੫ 

(10) ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 5, ਅਸ਼ਟਪਦੀ -1 = 6 

(13) ਸੂਹੀ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 9, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 5, 

ਕੁਚਜੀ-ਸੁਚਜੀ - 2, ਛੇਤ - 5, ਸਲੋਕ - 21 (ਵਾਰ ਮ. 

ਤੇ ਵਿਚ) = 42 

(12) ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 4, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 2,ਪਦੇ 

- 20 (ਥਿਤੀ ਮ.੧ ਵਿਚ), ਛੋਤ - 2, ਸਲੋਕ - 2 (ਵਾਰ 

ਮਹਲਾ ੪ ਵਿਚ) = 30 

(13) ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ -11 , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 9,ਪਦੇ 

- 127 (54 “ਓਅੰਕਾਰ” ਵਿਚ ਅਤੇ 73 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” 

ਵਿਚ), ਸਲੋਕ - 19 (ਵਾਰ ਮ. ੩ ਵਿਚ) = 166 

(14) ਮਾਰੂ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 12, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ -11, ਸੋਲਹੇ 

- 22, ਸਲੋਕ - 20 (18 ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ, 2 ਪਹਿਲੇ 

ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਨਾਲ) = 65 

(15) ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ = ਛੰਤ - 5, ਪਦੇ - 17 (ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਮ.੧ 

ਵਿਚ) = 22 ੍ 

(16) ਭੈਰਉ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 8, ਅਸ਼ਟਪਦੀ -1 = 9 

(17) ਬਸੈਤ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 10, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 8= 18 

(18) ਸਾਰੇਗ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 3, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 2, ਸਲੋਕ 

- 33 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 38 

(19) ਮਲਾਰ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 9, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - 5, 

ਪਉੜੀਆਂ - 27 , ਸਲੋਕ - 24 (ਵਾਰ ਮ. ੧ ਵਿਚ)= 65 

(20) ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ = ਚਉਪਦੇ - 17, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ - ? = 24 

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ = 35 

ਸਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦ = 1” 

ਪ੍ਰਸੋਗ 
ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ = 31੯ 

ਕੁਲ ਜੋੜ = 958 
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ਬਾਣੀਵਾਰ ਕੁਲ ਜੋੜ -ਮੁਲਮੰਤ੍-1, ਚਉਪਦੇ-206, 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 121, ਛੱਤ-24, ਪਉੜੀਆਂ-116, 

ਸਲੋਕ-260, ਪਹਰੇ-2, ਅਲਾਹਣੀਆਂ-5, ਕੁਚਜੀ-ਸੁਚਜੀ-2, 

ਸੋਲਹੇ-22, ਪਦੇ-199 = 958 

ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀਆਂ -- ਜਪੁ, ਪਹਰੇ, ਵਾਰ ਮਾਝ, ਪਟੀ, 

ਵਾਰ ਆਸਾ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਕੁਚਜੀ-ਸੁਚਜੀ, ਥਿਤੀ, ਓਅੰਕਾਰ, 

ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ, ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਵਾਰ ਮਲਾਰ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਦੀ 

ਤਿਆਰੀ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਪਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਨੁਸਾਰਤਾ 

ਹੈ; ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਬਧ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਤਿਭਾ ਦੇ ਉਤਰੋਤਰ ਵਿਕਾਸ 

ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਧਾਰ-ਭੂਤ 

ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ 

ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ- 

ਕੁਮ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੈਬਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾਵਾਂ ਪਰਪਸਰ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ-ਕੁਮ ਨਿਸਚਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾ. ਤਾਰਨ 

ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ : ਚਿੰਤਨ ਤੇ 

ਕਲਾ” (ਪੰਨਾ 27-34) ਵਿਚ ਕਾਲ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਬਾਣੀ-ਵਿਭਾਜਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਤੱਥਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਨ- 

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਲ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਮਾਨਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਸਿਆ ਸੁਧਰਨ ਦੀ 

ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਦੀ ਹੈ। 

ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ : ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

“ਅਨੰਦੁ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ 

6. ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਮ.੧ ਦੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਵਿਚ 14ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਬਾਕੀ ਤਿਨ 

'ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਅਤੇ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਮਹਲਾ 2 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸੋਦਿਗਧ ਹੈ । 

7. ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਮ. ੧ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 113ਵਾਂ ਅਤੇ 124ਵਾਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮ.੪ ਵਿਚ ਅਤੇ 120ਵਾਂ 'ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ 

ਵਧੀਕ” (ਅੰਕ 18) ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੇਵਲ 32ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

8. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 33 ਹੈ, ਪਰ 28ਵਾਂ ਮਹਲਾ ੩ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15ਵਾਂ 'ਸਾਰੈਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ.੪' ਅਧੀਨ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 



ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਰਚਨਾ) 

ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿ ਬੜੀ ਕੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਲਿਆਂ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 

ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਵੀ ਮੀਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀ-ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਨ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਰਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ - (1) ਪ੍ਾਣਸੈਗਲੀ, (2) ਖਾਰੀ ਬੀੜ 

ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ (3) ਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ। ਵਿਸਤਾਰ 

ਲਈ ਵੇਖੋ “ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ”। 
ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ : ਇਸ ਦਾ ਸੈਖਿਪਤ ਪਰਿਚਯ ਇਥੇ ਦੇ 

ਦੇਣਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ 
ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਰਚਨਾ) 

ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਤੁਕ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਵੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮ-ਪੂਰਵਕ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 

ਵਜੋਂ ਸੈਕਲਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਇਸਾ 

ਮ.੧" ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ “ਪੁਰਾਤਨ 

ਜਨਮਸਾਖੀ" (ਸਾਖੀ 34) ਅਨੁਸਾਰ 'ਕਿੜੀ ਪਠਾਣਾਂ” ਵਿਚ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 'ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਸਤਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(3) ਵਾਰਾਂ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਝ, ਆਸਾ ਅਤੇ 

ਮਲਾਰ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ' 

ਵਾਰਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ; ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 

ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - 

(1) ਵਡਾਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, (2) ਲਘੂ-ਆਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, 

(3) ਵਾਰ ਕਾਵਿ ਅਤੇ (4) ਫੁਟਕਲ ਪਦ। 
(1) ਵਡਾਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਵਸਥਿਤ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੈ - ਜਪੁ, ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ, 

ਓਅੰਕਾਰ, ਪਟੀ, ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਅਤੇ ਥਿਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਜਪੁ” 

ਅਤੇ 'ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ; 'ਓਅੰਕਾਰ” 

ਅਤੇ 'ਪਟੀ' ਲਿਪੀ-ਪ੍ਰਕ ਹਨ ਅਤੇ 'ਬਾਰਹਮਾਹਾ” ਅਤੇ 'ਥਿਤੀ” 
ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਲ (ਸਮਾਂ) ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਸੰਬੰਧਿਤ 
ਇੰਦਰਾਜ'। ਹੁ 

(2) ਲਘੂ-ਆਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ : ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਪਹਰੇ, ਸੋਦਰ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ, 

ਆਰਤੀ, ਕੁਚਜੀ ਅਤੇ ਸੁਚਜੀ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਸਬੋਧਿਤ 

ਇੰਦਰਾਜ”। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਲਘੂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੋਂ 'ਜੌਗਾੰ ਅੰਦ/ਰ ਜੌਗਨਆ".. 

ਵਾਲਾ 24 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਤੌਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ 

ਸਨ, ਪਰ ਭੱਟ ਲੌਕ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰੁਚੀ 

ਅਧੀਨ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 

ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ 
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਇੰਦਰਾਜ”। 
(4) ਫੁਟਕਲ ਪਦ : ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀ-ਵਰਗਾਂ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਕਈ ਸੰਦਰਭ-ਮੁਕਤ 

ਪਦ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਉਪਦੇ , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 

ਛੰਤ, ਸੋਲਹੇ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
“ਚਉਪਦੇ” ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ 

ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਚਾਰ ਪਦੇ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਦਾ/ਪਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਕ-ਸਮੂਹ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਉਪਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਕ-ਸੈਖਿਆ ਇਕ 

ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਪਦਾ-ਤਕਨੀਕ, 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਮ-ਤੁਕਾਂਤ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਚ 

ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦੇ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਛੰਦ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ। ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤੁਕਾ, 

ਦੋਤੁਕਾ, ਤ੍ਰਿਤੁਕਾ ਅਤੇ ਚੌਤੁਕਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ 
ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਚੁਪਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਦਾ, ਚਉਪਦਾ, 
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ਪੰਚਪਦਾ ਅਤੇ ਛਿਪਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਅਧਿਕਤਰ ਚਉਪਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਂ 

ਅਧੀਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 206 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਦੁਪਦੇ, 9 ਤ੍ਰਿਪਦੇ, 163 ਚਉਪਦੇ, 44 ਪੰਚਪਦੇ 

ਅਤੇ 5 ਛਿਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਡਹੈਸ ਰਾਗ ਦੇ 

ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 

ਇਕ ਇਕ ਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਅਤੇ 11 
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ; ਸਧੁੱਕੜੀ ਦਾ 
ਰੈਗ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

“ਛੰਤ” ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 24 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੋਂ 

ਹਨ। ਪਰ ਛੱਤਾਂ ਲਈ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ 

ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਇਕ ਛੰਤ ਅੱਠ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਕ ਛੰਤ ਨੌਂ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪਦੇ ਵਿਚ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਡਹੈਸ 

ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ 

ਜਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 'ਰਹਾਉ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ 

ਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਉਤੇ 

ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਰਹੱਸਾਨੁਭੂਤੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 

ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਦੂਜੇ ਛੰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ , ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ 

ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੱਤ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਸੈਕਲਿਤ 'ਬਾਰਹਮਾਹਾ” ਨੂੰ ਵੀ “ਛੰਤ' ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ।ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 17 ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਦੇ ਵਿਚ ਛੇ 

ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ 

ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਥਵਾ ਤੁਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿੱਤੀ ਵੀ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 

ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਕਲੂਸ਼ਿਤ 

ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ 

ਕਿਤੇ ਚਿਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

“ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ” ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਛੋਦ ਦਾ ਭੇਦ-ਉਪਭੇਦ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਛੰਦ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪਦੇ 

ਵਿਆਪਤ ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਰਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 

ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। “ਛੰਤ” ਨਾਂ ਅਸਲ 

ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਨਾਇਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰਹ-ਅਨੁਭੂਤੀ, ਸੰਯੋਗ 

ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਿਯ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 
ਸੰਯੋਗ-ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਅਥਵਾ ਪਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਰ ਇਕ ਪਦੀ ਵਿਚ ਇਕ 

ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ 

ਜਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 'ਰਹਾਉ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਿਰਚਿਤ 
121 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਪਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ-ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ।ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਕਤਰ ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ 'ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ।ਪਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 

ਸਪਤਪਦੀਆਂ, 92. ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 12 ਨਵਪਦੀਆਂ, 8 

ਦਸਪਦੀਆਂ, 12 ਨਵਪਦੀਆਂ, 8 ਦਸਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ 

ਬਾਰਹਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ 

ਆਖੀਰਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 25 ਪਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 
ਮਰਯਾਦਿਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੱਸਾਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ 
ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੈਤ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ। ” 

“ਜੋਲਹਾ” ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੈਦ-ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ 

16 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸੋਲਹੇ 

ਵਿਚ 16 ਪਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰਚੇ 22 ਸੋਲਹਿਆਂ 

ਵਿਚੋਂ 12 ਸੋਲਹੇ 16 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪੰਜ 15 ਪਦਿਆਂ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜ 17 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਛੰਦ ਦੇ 
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਹਰ ਇਕ ਪਦੇ 

ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਿਸਾਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ 
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਮਾਨੁਪ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ ਅਥਵਾ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਾਤਮਕ ਹੈ । 

ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਹੈ।ਪਰ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਿਨੀ 

ਲੈਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀਆ-ਰੱਦੀਫ਼ ਦੀ 

ਪਰੋਪਰਾ ਵਿਚ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 7 
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ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ 

ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ-ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਧੁਕੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੋ 

ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
“ਸਲੋਕਾਂ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਲ 

260 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 114 ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ 

ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 107 ਸਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ 

ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੀ, ਬਿਹਾਗੜ, ਵਡਹੰਸ, ਸੋਰਠ, ਸੂਹੀ, 

ਬਿਲਾਵਲ, ਰਾਮਕਲੀ, ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ 

ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨ ਕੋਈ ਛੰਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ । ਇਕ ਤੋਂ' 26 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕ ਕਾਵਿ-ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਭਾਵ ਅਥਵਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਕ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 

ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ 
ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਂਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਲੌਕ ਰੂਪ ਦੀਥਾਂ 

ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। 

ਇਹ ਸਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੰਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਉੱਜ ਦੋਹਰਾ, ਰਾਕਲ, ਸਰਸੀ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 

ਪ੍ਤਿ ਕੁਝ ਨੇੜਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਛੋਦ-ਨਿਯਮ ਵਲੋਂ' ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਕਾਂਤ ਦੇ ਮੇਲ ਪ੍ਰਤਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤਰਕ-ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਖੰਡਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਗ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ-ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ 

ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਵਿਚ ਸਜੀਵ ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ 

ਦੀ ਤੀਬਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਵੇਂ, 

ਯੁਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, 

ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਕ, ਸੈਭਵ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ, 
ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਪ੍ਭੂ-ਉਸਤਤ ਸੰਬੰਧੀ, 

ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਸੈਬਧੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ 

ਨਾਨਕ ਦੋਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਪ੍ਰਤਿ ਬੇਰੁਖੀ ਸੰਬੈਧੀ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੈਬੋਧੀ 

ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਸੈੰਬੈਧੀ। 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 
ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਦੇ 
ਘਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰਾਇ ਭੋਇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ (ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ 

ਸਥਾਨ ਹੁਣ “ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 
ਆਪ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। 

ਇਕ ਮਤ ਦਾ ਆਧਾਰ “ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 

15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1469 ਈ. (ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3, ਸੈਮਤ 1526 

ਬਿ.) ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਦਾ ਆਧਾਰ 'ਬਾਲੇਂ 
ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਕਤਕ 

ਸੁਦੀ 15, 1526 ਬਿ. ਵਾਲੋ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਂਸ਼ 

ਵਿਦਵਾਨ 'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਵਾਲੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ-ਪੁਰਬ ਕਤਕ 

ਦੀ ਪੂਰਣਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਥਵਾ ਕਾਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨ 1475 ਈ. (1532 ਬਿ.) 

ਵਿਚ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਭਾਖਾ (ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਪੜ੍ਹਨ _ 

ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਸੈਨ 1478 ਈ. (1535 ਬਿ.) ਵਿਚ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਬਿਜ ਲਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ 
ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨ 1482 ਈ. (1539 ਬਿ.) ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ 

ਲਈ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤੁਬੁੱਦੀਨ ਪਾਸ ਮਸੀਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ 

ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲਗੇ । ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪ 

_ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆਪ ਕਦੇ 

ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ। 

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੌਮ-ਧੰਧੇ ਵਿਚ ਆਪ 
ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ਲਗਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਉਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਬੇਬੇ) ਨਾਨਕੀ ਦਾ 

ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਤਲਵੰਡੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ 
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ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨ 1484 ਈ. (1581 ਬਿ.) 
ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲੈ ਗਿਆ।ਉਥੇ ਯਤਨ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਕੁਝ 

ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਰਾਸੀ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀਓ' ਆ ਕੇ ਆਪ 

ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਲਾਹੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। 
ਸੈਨ 1487 ਈ.(24 ਜੇਠ, 1544 ਬਿ.)ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ 

ਵਿਆਹ ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੂਲ ਚੋਦ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ 
ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ' ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ - ਸਿਰੀ 
ਚੋਦ ਅਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ- ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 13 

ਸਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੈਨ 1497 ਈ. (1554 

ਬਿ.) ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। 

ਆਪ ਨੇ “ਨ ਕੋਈ /ਹੰਦੂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਲਮਾਨ”ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਉਚਾ ਉਠ ਕੇ ਸੱਚਾ 
ਧਰਮ ਧਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਿਆ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਜ-ਧਰਮ ਦਾ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 

ਪਿਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਯਾੜ੍ਹਾਵਾਂ ਅਥਵਾ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਪੂਰਬ , ਪੱਛਮ, 

ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਰਮ- 

ਧਾਮਾਂ ਉਤੇ ਗਏ; ਵਿਦਵਾਨਾਂ , ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ, 

ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਵਾਦ ਰਚਾਏ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਧਰਮ 

ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਾਇਆ। ਲਗਭਗ 25 

ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੈਨ 1522ਈ. (1579 

ਬਿ.) ਵਿਚ ਆਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 

ਸੈਨ 1504 ਈ. (1561 ਬਿ.) ਵਿਚ ਵਸਾਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਸਬੇ 

ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਗੇ । ਇਸ ਸਾਲ ਤੋ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪ ਦਾ 

ਆਸ਼੍ਮ-ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ-ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ , 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਖਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। 

ਲਗਭਗ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹੇ । ਉਥੋਂ ਕਈ 

ਵਾਰ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ 
ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ 

ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਤੈਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਤਿ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ 
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ਕਾਰਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ 

ਰਖਣ ਲਗੇ । ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 22 ਸਤੌਬਰ, 1539 ਈ. 

(23 ਅਸੂ, 1596 ਬਿ.) ਨੂੰ ਆਪ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ 

ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਕੁਲ ਉਮਰ 70 ਵਰ੍ਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ 

ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੇ 
ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਉਪਰੈਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ “ਅੰਗਦ” ਰਖਿਆ। 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 

ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਈ 

ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ - 
ਬਾਣਾ ਗੁਰ ਗੁਣੂ ਹੈ ਬਾਣਾ /ਵ/ਚ ਬਾਣ? ਆੰਮ੍ਿਤ ਸ਼ਾਰੇ / 

(ਗੁ.ਗੰ.੯੮੨)। ਫੁਲ ਵਿਚ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗ ਬਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 

ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਤਿ-ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ 

ਕਠੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਬੜੀ ਸਵੱਛ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ 

ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ 

ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੈਸਾਰ 
ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੋਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਭਿਜ ਸਨ। ਉਹ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮ-ਜਾਲ 

ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਸਦਾ ਤੁਛ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾ ਬਣ 
ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਾਧਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ 

ਵੀਰ-ਸਾਧਕ ਅਤੇ ਸਾਖਿਆਤ ਸਿੱਧ-ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ 

ਜੀਵਨ ਅਧਰਮ ਅਥਵਾ ਅਨਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਲਿਤ 

ਨਹੀਂ' ਹੋਏ। 

ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਇਕ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ 
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ “ਹਮ ਨਗਾੰ` ਚੰਗੇਂ ਝਰਾ ਨਹ7' ਕੀਇ' 

ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ 

ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸਲਾਮ, ਵੈਸ਼ਣਵ, 

ਸ਼ਾਕਤ, ਸ਼ੈਵ ਆਦਿ ਧਰਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 

ਵੇਦ, ਯੋਗ, ਪੁਰਾਣ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਤੇਬਾਂ (ਸਾਮੀ 

ਧਰਮ-ਗ੍ੰਥਾਂ) ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਹ 

ਗਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋ 

ਇਲਾਵਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਅਸਾਧਾਰਣ ਗਿਆਨ ਜੁਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਨ 

ਵਿਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣ ਗਏ । ਉਹ ਨਵੇ' ਤੱਥ ਅਥਵਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 
ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਪਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਣ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਜਾਂ ਮੰਡਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਉਹ ਜਨਮਜਾਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ 

ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਨ ਕੇਵਲ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਰਪਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਪੱਖ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਨ ਕੇਵਲ ਅਨੇਕ 

ਲੋਕ-ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਉਤੇ 

ਆਧਾਰਿਤ ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ-ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਪਰੈਪਰਿਕ 

ਰੂੜ੍ਹ-ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਚਿਤ ਕਾਵਿਕ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਬਦ-ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ 

ਕਾਵਿ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ 

ਬਿੰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਅਥਵਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ 

ਸੈਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਕ ਨਿਰਭੈ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਸਨ। 

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ 
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਲਿਯੁਗ 

ਦੇ ਚਿਤ੍ਰਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਸੈਕੋਚ 

ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ। 'ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਲੇ” ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਨੂੰ ਭਲਾ ਡਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ - ਨਾਨਕਾ 

ਨ ਮਨਿ ਭਉ /ਤਨ੍ਹਾ ਨੇ ਭਾਉ /ਕਿਉਂਗਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ 

ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਮ-ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 
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ਵਿਚ, ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਜਿਸ ਰਥ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ 

ਰਥ ਸੀ। ਉਸ ਅਗੇ ਕਰਮ, ਗਿਆਨ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਘੋੜੇ ਜੁਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਸਹਿਜ ਹੀ ਲਗਾਮ ਨਾਲ ਕਸੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ 

ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ 

ਧੁਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਧਦੇ 

ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਲ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ 
ਨੂੰ ਤਲੀ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਇਕ 
ਵਾਰ ਅਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇਣੌ' ਵੀ ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦਾ।'ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜ਼ਉਂ ਤਉ ਪ੍ਰੋਮ ਖੋਲਣ ਕਾ ਚਾਉ / ਸ੍ਰ ਧਰੇ ਤਨਹੰ 
ਗਲਾਂ ਮੋਨ ਆਉ //ਇਝੂ ਆਗਗ ਪੈਰ ਧਗਜੈ //ਸ੍ਰ ਦਲ ਕਾਟ 

ਨ ਕੀਜੈ /(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੧੪੧੨)। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ 

ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨ ਹੀ ਜਾਤਿ-ਗਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ 

ਜਾਤਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿ ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਚਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ 

ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ 
ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਧਰਮ ਦੇ ਸੈਸਥਾਪਕ ਸਨ। 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ “ਜਨਮਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ" ਨੂੰ ਲਈਏ 

ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਜ ਭਗਤ” 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ “ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਦੀ 

ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ 
ਵੇਲੋਂ 'ਵਡਾ ਭਗਤ' ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ-ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ','ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਦਾ ਵਜੀਰ”, ਆਦਿ 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਵੇਲੇ 

ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ 'ਮਹਾਪੁਰਖ” ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤਿ ਨਾਲ 
ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਉਹ 

ਬ੍ਹਮ-ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੜ੍-ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਖਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਿਤਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸੈਕੇਤ ਤੋਂ ਅਸੈਭਵ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਜੜਿਆ ਖੇਤ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਖ਼ਤ 
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ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਕੌੜੇ ਰੀਠੇਂ ਮਿਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ 

ਅਤੇ ਸਿਰਜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਇਸ 

ਪੀਰਾਂ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 

ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 

ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ-ਦੁਖ ਭੌਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੌਦੇ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਭਲੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਖ਼ੁਦਾ 

ਦੀ ਨਿਵਾਜ਼ਸ ਵਾਲੇ, ਹਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ, 

ਆਦਿ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਵੇਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਵੇਸ਼ਭੂਸਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਭੇਖਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਆਹਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਅਣਥਕ ਯਾਤ੍ਰੀ, ਲੋਕ-ਸੇਵਕ, ਤਰਕ-ਸ਼ੀਲ 

ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਮਹਾਨ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ-ਧਰਮੀ ਸਨ। 

ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ-ਗ੍ੰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰੂ-ਚਰਿਤ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ-ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ 

ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਤਵ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ-ਪ੍ਸੈਗਾਂ 

ਵਿਚ ਪੁਰਾਣ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋ ਹਟ ਕੇ ਅਤਿਮਾਨਵੀ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਆਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਹੋਣ 

ਲਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਕਾਵਿ-ਸਾਮਗੀ 

ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਅਭਿੰਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-- /ਇਕ' ਝਾਝਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ 

ਰਥਾਲਾੀ ਮਰਦਾਨਾ / ਗੁਰ ਪਰਅੈਸ਼ਰ /ਏਕਾ ਹੈ ਸ਼ਚਾ ਸ਼ਾਹ ਜਗਤਾ 
ਵਣਜਾਰਾ/ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਮਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਲਿਜ਼ੁਗ ਅੰਦਰ /ਇਕਾ 

/ਦਖ/ਇਆ / ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਮੰਚ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੈਭਵ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੰਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ 
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ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੁਕਣ ਨਾਲ 

ਬਨ-ਪਸ਼ੂ ਭਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 
ਅਰੀਮੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ 

ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਪੰਨ 

ਇਕ ਤੇਜਸਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਵਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਭਵਬੈਧਨ ਕਟਣ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਵੀ 

ਆਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸ-ਨੁਮਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ 

ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਾਲੇ ਨਿਰਲਿਪਤ, ਮਹਾਨ ਅਤੇ 

ਅਦੁੱਤੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਸਨ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਤੌਗਨਜ਼ਰੀ ਤੋ' ਬਹੁਤ 

ਉਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ 

ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋ' ਇਕੇਸ਼੍ਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਆਪ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ, 

ਅਦੁੱਤੀ ਭਗਤ ਸਾਧਕ, ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਇਕ ਮਹਾਨ ਯਾੜ੍ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਯਸ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ 

ਲਾਲ ਗੋਯਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿਰੈਜਨ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤਾ 

ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਿਆ 

ਹੈ। ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਸਨ। ਡਾ. ਮੁਹੈਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਰਦੇ-ਕਾਮਲ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਰ੍ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੰਬਧੀ ਮਿਲਦੇ ਅਨੇਕ-ਪੁਰਾਤਨ 

ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਕੁਝ ਆਭਾਸ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ, ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ , ਸਰਾਵਾਂ 

ਅਥਵਾ ਰਾਜ-ਮਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 

ਜਾਂ ਲਘੂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਾਇਬ-ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਭਾਲੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮਨ ਉਤੇ 

ਪਏ ਗੁਰੂ-ਨਾਨਕ-ਬਿੰਬ ਦੀ ਅਨੁਕ੍ਰਿਤੀ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਮ ਕਦ-ਬੁਤ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਮੁਗਲਈ ਪਰੈਪਰਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸਿਰ ਉਤੇ 
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ਉਹ ਮੁਕਟਾਕਾਰ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਚੋਗੇ ਉਤੇ 

ਕਮਰਬੰਧ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ 

ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਸਿਧੀ ਜਾਂ ਵਖੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੇਲੀ 
ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।ਉਹ 'ਅਧਾਰੀ” ਵੀ ਆਪਣੇ 

ਕੋਲ ਰਖਦੇ ਸਨ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਸੀ। 
ਉਹ ਨੱਬੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਧਕ ਵੀ 
ਸਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੀ।ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ 

ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਢਾਢੀ ਵੀ। ਉਹ ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗੀ 

ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਬਾਂਹ ਉਠਾ ਕੇ ਅਨਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਝਖੜ ਨੂੰ 

ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ। 

ਉਹ ਉਦਾਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਕ ਸਨ। ਉਦਾਰ ਇਸ 

ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ , ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ 

ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਨੁਭਵ ਦੀ 

ਕਸੌਟੀ ਉਤੇਂ ਪਰਖ ਕੇ , ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 

ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਯੁਗ ਲਈ 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਯੁਗ ਅਨੁਕੂਲ 

ਸਰੇਸ਼ਠ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਇਕ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਭਿ-ਕਮਲ : ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨਾਲ 
ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਮਲ ਵਿਚੋ' ਹੋਈ 
ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਆਖਿਆਨ 
ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਨਾ/ਭੇ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜ਼ੇ ਬੰਦਾ 

ਪੜਾਹ ਮੁ/ਖ ਕੀਨੇ ਸ਼ਵਾੰਰੇ / (ਗੁ .ੀ੍.੪੮੯)। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ 

ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਨਾਤਾ ਕਮਲ ਜਾਨ 

ਬ੍ਹਮਾ/ਦ /(ਗੁੰ੍.੧੧੯੪)। ਵੇਖੋ 'ਬ੍ਹਮਾ”। 

ਨਾਮ : ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ (ਵੇਖੋ) ਪਿਛੇ ਅੰਸ਼ ਤੋ ਅੰਸ਼ੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ 

ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ (ਅੰਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਨਾਮੀ (ਅੰਸ਼ੀ) 

ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪਿਛੇ ਟੂਣਾ ਵਿਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੂਣਾ-ਵਿਧਾਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਉ' ਪਤਾ ਹੋਵੇ 'ਤਾਂ ਉਸ 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨ 

ਨਾਉਂ ਦੁਆਰਾ ਰਹੱਸਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮੀ (ਵਿਅਕਤੀ) 
ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਸ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ 

ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਾਮ 

ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਵ੍ਰਿੱਤੀ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਇਹ ਨਾਂ ਗੁਣ-ਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕਰਮ-ਵਾਚਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮੂਲ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੈਭਵ 
ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ “ਨਾਮ” 

ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੈਪਰਾ 

ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਾਮ ਰਾਹੀ' ਨਾਮੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ 

ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਯਾੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ : ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ, ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

“ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੇ ਉਹ ਸੈਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, 
ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਣ , ਸੁਭਾ ਅਤੇ 

ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ 

ਅਧੀਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਸਰਵਾਤਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ 

ਧਾਰਣਾ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਮਾਤ੍ਹਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 

ਨਾਮ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਸਾਧਕ ਅਥਵਾ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ 

ਰਖਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣ ਅਥਵਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸੈਸਥਾਪਕ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 

ਦਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਰਖੇ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ - ਤੌਰੇ ਨਾਮ 

ਅਨੌਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ ਕਹਣੁ' ਨ ਜਾਗੀ ਤੋਰੇ ਗੁਣ ਲੰਤੇ / 

(ਗੁ.ਗੌ੍.੩੫੮)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਾਂ 
ਰਾਹੀ' ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਂ 
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ਕੇਵਲ ਸਾਧਕ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਟ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਥਵਾ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ 
ਦੇ ਪ੍ਤੀਕ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵੀ 

ਅਨੰਤ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ 

ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ “ਸਤਿ” - ਡੌਰਾ ਸਚੁ ਨਾਮ ਪਰਮੈਸਰਾ/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੬੮)। ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 

ਨਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ - /ਕੈਰਤਮ 

ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ /ਹਲਾ/ ਸਤਿਨਾਮ ਤੌਰਾ ਪਰਾ ਘੁਰਥਲਾ/ 

(ਗੁਗ਼ਰ੧੦੮੩)। ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ਼ਟ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ 

ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਤਿਕ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ 

ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਆਧਾਰਿਤ 

ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ 

ਅਭਿਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਭ 

ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ - ਜੰਤਾ ਕੀਤਾ ਤੌੜਾ ਨਾਉਂ //ਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਗੀੰ 

ਕੇ ਥਾਉ/ (ਗੁ.ਰੀ੍.੪)। ਇਹ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ, 

ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਵਾਬ੍ਯ ਅਤੇ ਵਾਚਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ 

ਅੰਸ਼ੀ-ਅੰਸ਼ ਸੈਬੈਧ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਨਾਮੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਨਾਮ 

ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ 

ਦਾ ਘਣੀਭੂਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਾਮ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨ੍ਯਾਤਮਕ ਅਰਥ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ 

ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਤ੍ਰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵੀ ਨਾਮੀ 

ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ -- ਆਪੀਜੁੰ ਆਪ ਸ਼ਜਿਓ ਆਘੀਨੂੰ ਗੱਚਿਓਂ 

ਨਾਉਂ / (ਗੁ.ਗੰ.੪੬੩)। ਨਾਮੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗਤਿਕ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ - ਸਰਬ ਲੋਤਿ ਨਾਸ ਕੀ 

ਚੀਰੇ / (ਗੁ ਰੌ੍.੧੧੮੭)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 
ਅਥਵਾ ਭਗਤੀ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ 

ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਾਮੀ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਸਮਾਤ 

ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ 
ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਰੀ ਇਹ ਇਕ ਯੁਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਉਦਭਵ ਸ਼ਬਦ-ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ-ਵਿਧੀ ਵਿਚ 
ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। 

“ਰਿਗਵੇਦ' (1/164/45) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਸ਼੍ਯੰਤੀ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਠ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ'(1/2/16) 

ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨੌਖ ਮਨ-ਇੱਛਤ 

ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'ਮਾਂਡੂਕ੍ਯ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ' (ਮੰਤ੍ਰ 

1) ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਓਅੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।ਜੋ ਕਾਲ-ਅਤੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਓਅੰਕਾਰ 

ਹੀ ਹੈ।'ਛਾਂਦੋਗ੍ਯੋਪਨਿਸ਼ਦ' (2/23/3) ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ 

ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਰਵ੍ਤ 
ਵਿਆਪਕ ਹੈ। 

ਪ੍ਸ਼ਨ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਤ੍ਯਕਾਮ 

ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਿੱਪਲਾਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ 

ਦਾ ਪਰ ਅਤੇ ਅਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ 

ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਾਇਆਹੀਨ, ਅਸ਼ਰੀਰੀ, ਸ਼ੁਭ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੋ 

ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ 

ਸਰਵੱਗ ਅਤੇ ਸਰਵਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਯੋਗਸੂਤ੍ਰ' ਦੇ ਸਮਾਧਿਪਾਦ 
(1/27) ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਵ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। -“ਤਸ੍ਯ ਵਾਚਕ: ਪ੍ਣਵ:'। 'ਬ੍ਹਮਸੂਤ੍ਰ' ਦੇ 

ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼੍ਯ (1/3/28) ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ 

ਤੋਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਬ੍ਰਹਮ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਥ-ਪੰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਗੋਰਖਨਾਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ 

ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ; ਇਹੀ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ' ਹੀ 
ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਿਚਯ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(ਗੋਰਖਬਾਣੀ, ਪੰਨਾ ੮)। ਤੌਤ੍-ਗ੍ੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਵਵਾਦ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਦ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਅਥਵਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸਤਿਅਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦ ਨੂੰ 
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ਪ੍ਰਮਾਣ-ਵਾਕ ਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੈਨ-ਮਤ ਦੇ ਆਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧ-ਵਚਨਾਂ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਸਿੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ 

ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਆਪ੍ਤ (ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ) ਪੁਰਸ਼ ਦਾ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਂਪ੍ਯ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਤ-ਵਚਨ 

ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ 

ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਸੈਗ-ਵਸ ਇਥੇ ਸ਼ਬਦਾਦ੍ਰੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉੱਲੋਖ ਵੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ' ਪਸ਼੍ਯੋਤੀ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਰਿਗ-ਵੇਦ (1/164/45) ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 
ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ੍ਰੀ ਸਰੂਪ ਪਾਣਿਨੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪਾਤੌਜਲ- 

ਮਹਾਭਾਸ਼੍ਯ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਭਰਤ੍ਰਿ-ਹਰਿ ਦੇ “ਵਾਕ੍ਯਪਦੀਯ” 

ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਦ੍ਰੈਤ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ 

ਹੈ ਵਿਸਫੋਟ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਸਤਿ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੈ।“ਵਾਕ' ਅਥਵ 
“ਸ਼ਬਦ' ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -ਪਰਾ, ਪਸ਼ਯੋਤੀ, ਮਧ੍ਯਮਾ 

ਅਤੇ ਵੈਖਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਪਸ਼੍ਯੋਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਸਰੂਪੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਅਖੰਡ, ਅਭਿੰਨ, ਅਦ੍ਰੈਤ-ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। 

“ਪ੍ਣਵ' ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ 'ਯੋਗਸੂਤ੍” ਦੇ 

ਇਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੋ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜਿਸ ਦੀ 
ਉੱਤਮਤਾ ਸਹਿਤ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਹ 'ਪ੍ਰਣਵ" ਹੈ।ਉਹੀ 

“ਓਅੰਕਾਰ” ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਣਵ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਥੇ 

ਥਰਥਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਕਾਰਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੀ “ਓਅੰਕਾਰ” ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹੀ 'ਪ੍ਰਣਵ” ਹੈ। ਇਸ ਵਾਚਿਕ ਪ੍ਰਣਵ ਅਤੇ ਵਾਚ੍ਯ ਈਸ਼ਵਰ 

ਵਿਚ ਅਨਾਦਿ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਸੈਬੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਪ੍ਣਵ ਦੇ 

ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਪ ਦੀ ਪਰਪਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋ' ਬਾਦ ਯੋਗੀ ਕੇਵਲ 

ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪ੍ਰਣਵ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ।ਪ੍ਰਣਵ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ 'ਮੁੰਡਕ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ' (2/2/4) ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਨੇ 
ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਣਵ ਧਨੁਸ਼ ਹੈ, ਉਪਾਧੀਯੁਕਤ ਆਤਮਾ ਬਾਣ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਣੇ ਉਤੇ ਬਾਣ ਬੜੀ 

ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਾਣ ਵਾਂਗ ਸਾਧਕ 

ਦੀ ਤਨਮਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰ੍੍ 
ਤੌਤ੍ਰ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਣਵਵਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਵਾਦ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਦ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
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ਨਾਦ-ਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਦ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ , ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਹਮੰਡ 

ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਅਨਾਹਤ-ਨਾਦ ਜਾਂ ਅਨਹਦ-ਨਾਦ ਦਾ 

ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ 

ਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਸਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, 
ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਦ 

ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਖੰਡ ਨਾਦ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 

ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁਨਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਧ ਜੀਵ ਜਾਂ 

ਸਾਧਕ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਦੁਆਰਾ 

ਸੁਖਮਨਾ ਮਾਰਗ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੰ ਡਲਿਨੀ ਜਾਗ ਉਠਦੀ 

ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਪਥ ਤੋਂ ਨਿਰੈਤਰ ਉਸ ਅਨਾਹਤ 
ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਅਨਹਦ-ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਾਦਾ, 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਪਾਧੀ-ਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਾਧੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ 'ਪ੍ਣਵ” ਜਾਂ 

“ਓਅੰਕਾਰ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ 

ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ 
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 

ਬੌਧ-ਮਤ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਧਿਕ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਮੰਤ੍ਯਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ 

ਆਰੇਭ ਸ਼ੂਨ੍ਯਵਾਦ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਿਵੇਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਬੌਧ-ਮਤ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਸੂਖਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਰਮਥ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸ਼ੂਨ੍ਯ” 

ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ 

ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਗਈਆਂ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਇਹ ਧਰਣੀਆਂ 

ਅਰਥ-ਰਹਿਤ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ 

ਘਣੀਭੂਤ ਰੂਪ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੀਜ-ਅੱਖਰ ਦੀ 

ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਤਕ 

ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਮੰਤ੍- 

ਸਾਧਨਾ, ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨ ਕਰਕੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ 

ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ ਪਏ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਆ-ਯੋਗ ਜਾਂ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ 
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ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੈਤ-ਮਤ 

ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਮਨੋਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਲ ਮੋੜਨ ਦੀ 

ਪ੍ਕ੍ਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਰਣ ਦੀ ਮੈਲ ਕਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 

ਦਿੱਤੇ ਮੰਤ੍ਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਤੋਤਾ-ਰਟਨੀ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਉਣ 

ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ । ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ 

ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਰਵਤ੍ਰ ਇਸੇ ਪਛਾਣ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ 
ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਪੀਤਾਂਬਰ ਦੱਤ ਬੜਥਵਾਲ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਹਿੰਦੀ ਕਾਵ੍ਯ ਮੇ' ਨਿਰਗੁਣ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ” 

(ਪੰਨਾ ੨੭੫) ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ 

ਰਾਹੀਂ' ਸੁਰਤਿ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ, 

ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਫਿਰ 

ਤੋਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ 
ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਸਿੱਧ-ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪੁਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸਾਰ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ 

ਤੇ ਨਿਰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਵਤ੍ਰ ਪਰਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਅਲੱਖ ਅਤੇ 
ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ।ਪਵਨ ਦੇ ਵਾਸ ਵਾਂਗ ਸ਼ੂਨ੍ਯ-ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ 
ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ 
“ਜਪੁਜੀ” ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਪੀਰ, ਗਹਿਰ-ਰੀਭੀਰ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਭਵਸਾਗਰ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ 

ਬਿਨਾਂ ਮਨੌਂਖ ਬਾਵਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਸੈਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 

ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਕ-ਮਹਾਕਵੀਆਂ 

ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਦ, ਅਨਹਦ-ਨਾਦ ਆਦਿ ਯੌਗਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਕਢ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰਾਗਾਤਮਕ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 
ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੰਤ-ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰੈਪਰਾਗਤ 
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ਮੰਤ੍ਯੋਗ ਅਤੇ ਲਯਯੋਂਗ ਦੀ ਸਮਾਈ ਪ੍ਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ 

ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ, 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਚੱਕਰ 

ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ -ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਗ/ਤ /ਥਨ ਆਵੋ ਜਾਵੈ ਪੰਤਿ 

ਖੋਈ ਆਵਤਾ ਜਾਤਾ ਹੋ / (ਗੁ ਗੌ੍.੧੦੩੧)। 

“ਸ਼ਬਦ' ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ 'ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨ ਕੇਵਲ 

ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ - 

ਨੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵਸਾਗਰ ਤਗੰਨ ਨਾਨਕ ਨਾ ਵਖਾਣੈ /(ਗੁ.ਗੰ. 

੯੩੮)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ ਹੀ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ। 
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਠ-ਯੋਗਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ 

ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਸੁਰਤਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦੀ 

ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ -ਸਬਦੈ ਕਾ ਨੈਥੋੜਾ 

ਗਾਣਿ ਤੂ ਅਉ /ਝਠ ਨਾਵੈ ਜੌਗ ਨ ਹੋਈ/ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਅਨਦਿਨੁ 
ਮਾਤੇ ਨਾਮੈ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ।(ਗੁ.ਗੰ.੯੪੬)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਕਟੀਂਦੀ ਦਸੀ ਹੈ।ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਤੋ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਗਤਿ ਸੰਭਵ 

ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ 

ਹੇਠ-ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ - 
(2) ਨਾਮ, ਨ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਕਥਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣਾ 

ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

(2) ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਰਵਸੇਰੇਸ਼ਠ ਵਸਤੂ ਹੈ। 
(3) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(4) ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। 

(5) ਨਾਮ ਪਰਮਗਤਿ, ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ, ਚਿਰ-ਤ੍ਰਿਪਤੀ, 
ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ 

ਸਾਧਨ ਹੈ। 

(6) ਨਾਮ ਦੁਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। 
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ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਾਮ- 

ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 

ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਨਿਸ਼ਠਾ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ 
ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ'। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ 

ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਵ 

ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਧਨਾ 

ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਸਚ ਤਾਂ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਗੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ 

ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ “ਜਪ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ 
ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਰਿਗ-ਵੇਦ (3/37/3) ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਇੰਦੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਤਤ ਅਤੇ 

ਪ੍ਸ਼ੈਸਾ ਰੂਪ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। 
ਸਮਿ੍ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 
- ਵਾਚਿਕ, ਉਪਾਂਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਾਨਸ (ਮਨੁ-ਸਮਿ੍ਤੀ'- 2/85)1 
ਵਾਚਿਕ ਜਪ ਵਿਚ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਉਪਾਂਸ਼ੂ-ਜਪ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ 
ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਮਾਨਸ-ਜਪ ਵਰਣਾਂ 

ਜਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀ' ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। 

ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਉਤਰੋਤਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” 

ਵਿਚ ਜਪ-ਯੱਗ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤੌਜਲ ਨੇ 

'ਯੋਗ-ਸਤ੍` (1/27-28) ਵਿਚ ਜਪ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕਤਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੈਤਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤ੍-ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ 

ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਜਪ ਦੇ ਉਤਰੋਤਰ ਵਿਕਾਸ 

ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ-ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 

ਪਰ ਪਾਤੰਜਲ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਅਧਿਕ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਲਾਮ-ਸਾਧਨਾ 

ਤੌਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਅਰਥ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਤਵ ਹਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 

ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਨਾਮ-ਜਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸੁਤੋਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ 

ਅਤੇ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਖੇਪ ਵਿਚ, ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚਿਕ, ਉਪਾਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਅਥਵਾ 

ਵਾਚਿਕ, ਕਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਪ-ਵਿਧੀਆਂ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ।ਡਾ.ਪੀਤਾਂਬਰ ਦੱਤ ਬੜਥਵਾਲ ਨੇ “ਹਿੰਦੀ ਕਾਵ੍ਯ 

ਮੇਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸੈਪ੍ਰਦਾਯ” (ਪੰਨਾ 271) ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ, 

ਅਜਪਾ-ਜਾਪ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ- ਜਾਪ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਸੈਤ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਜਪ, ਅਜਪਾ-ਜਪ, ਲਿਵ-ਜਪ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ 

ਜਪ-ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ।'ਜਪ' ਵਿਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ 

ਨਾਲ ਜੀਭ ਹਿਲਦੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ 

ਸਾਧਨਾਂ ਜੀਭ, ਹੋਂਠ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਵਰ 

ਘਟਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਂਠ ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਥੋਂ' ਹੀ 

ਅਜਪਾ-ਜਪ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਅਜਪਾ-ਜਪ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਆਰੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਭ, 

ਹੋਂਠ, ਮਾਲਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਭਾਵਨਾ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 

ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 

“ਲਿਵ-ਜਪ” ਤਿੰਨਾਂ ਜਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਪ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚੋਂ ਈਸ਼ਵਰੀ 

ਗੁਣ-ਗਾਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਸਥਿਰ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਰਮ ਸਥਲੀ ਸਤਿਸੰਗਤ ਹੈ , ਉਥੇ 

ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ 

-- ਸ਼ਤਿਸੰਗਤਿ ਕੰਸ ਜਾਣਨ //ਜਿਥੈ ਏਕੇਂ ਨਾਮੇ ਵਖਾਣੀਐ / 

ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਗ਼ਤਿਗ/ਰੇ ਦੀਆ ਸ਼ਝਾ/ਇ ਜੀਉ / 

(ਗੁ.ਰ੍.੭੨)। 

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਤੋਂ 

ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। 



ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਉਸੇ ਨੂੰ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਸੈਤਾਂ 

ਨੇ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ 

ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ 

ਉਤੇ ਅਧਿਕ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੋਕ ਕਥਨਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ 

ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੀਆਂ 

ਸੰਪੂਰਣ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਣੀਭੂਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਭਿੰਨ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ 

ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ 

ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਰਣਨ ਤੋਂ 

ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਨੌਖ ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਜਪ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਪ, 

ਅਜਪਾ-ਜਪ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਜਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਉਤਰੋਤਰ 

ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮ-ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 

ਮਠੌਂਖ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਾ ਭਾਰ ਹੈ - ਵਿਸਰਿਆ /ਜਨੂਹ ਨਲ 

ਤੇ ਡਾਇ ਡਾਰ ਲੀਏ /(ਗੁ.ਰੌ੍.੪੮੮)। 

ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) : 
ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ-ਚਿਤਰਣ ` 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਦਸਦੇ 

ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ - ਹਨ ਕੰ ਆਹਿਆ /ਨੈਛੁ ਕਥਨ ਨ 

ਜਾਈਂ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੬੪)। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਘੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ-- ਈੰਡੈ ਲੰਠਲ਼ 

ਉਤੇ ਝਨਲ਼ ਲੀਠਲ /ਝੈਨੁ ਸੰਸਾਰ ਨਹ? / ਥਾਨ ਧਨੰਤਾਰ ਨਾਮਾ 

ਪ੍ਰਣਾਵੈ ਪੂਨੇ ਗੰਹਾਓ ਦੂੰ ਸ਼ਰਲ ਮਹ? /(ਗੁ .ਰੌ੍.੪੮੫)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ -- (1) ਕਹਤ ਨਾਮ ਦੇਉ ਗਿ 

ਕਾ ਰਚਨਾ ਦੌਥਹੁ /ਰਦੈ ਬੰਚਾਗਾਂ/ ਘਟ ਘਟ ਆੰਤ/ਨ ਸਰਬ 

#ਨਰੰਤ/ਰੇ ਕੰਵਲ ਏੰਕੁ ਮੁਰਾਰ /(ਗੁ ਗੰ.੪੮੫)। (2) ਸ਼੍ਠੈ ਘਟ 

ਰਾ ਝੋਲੇ ਰਾਮ ਬੋਲੈ /ਰਾਮ/ਝੈਨਾ ਕੌ ਬੋਲੈ ਰੇ/(ਗੁ.ਰੀ.੯੮੮)। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਬੈਧੀ ਤੀਜੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ - ਜੀਆ 

ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਦਾ ਬੰਧਨ ਕਰਨ' /#ਿਆਧੰ / ਜੋ /ਨੇਛ ਕੰਆ ਸ਼ ਆਧੰ ਆਧੈ/ 

(ਗੁ.ਰ੍ੰ.੧੩੫੧)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੰ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਤਿਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਨਆਂ ਕਾ ਸਆਆੀ ਅੰਤਰਜਾਆੰ /ਫੇਰੇ ਸ਼ਗਲ 

ਬੇਟੋਸ਼ਵਾ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੬੭)। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਠੁਲ 

ਜਾਂ ਬੀਠਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ' ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ 

ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਆਕਾਰ-ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਪੁਦਾਇ 

ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾ 

ਹੈ- ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਐਂਵਆ ਜਹ ਦੋਹਰਾ ਨ ਆਗੀਤ/(ਗੁ.ਗ.੮੭੫)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੂਪ ਜਾਂ ਰੈਗ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ/ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਸੈਪਰਿਕਤ ਹੈ , 
ਅਲਗ-ਥਲਗ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਵਸ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੌਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਤਰਾ 

ਨਾ ਰੋੜੇ ਰਪ ਫੜੇ ਆੱਤ ਰੰਗਾ ਠੂੜੇ ਮੌਡੋਂ ਰਾਮਲਆ/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੬੯੨)। ਇਥੇ 'ਰੂੜੋ' ਸ਼ਬਦ “ਵਿਸਮਾਦ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਅਨਿਵਰਵਚਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਰੈਗ ਦੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ-ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ 

ਰੂਪ ਹੈ - ਆਨੰਦ ਡੂਪ7 ਮਰੋ ਰਾਮਈਆ /ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ 
ਵਾਲਾ ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਨੰਤ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ - ਅਨੰਤ 

ਰੂਪ' ਤੌਰੋਂ ਨਾਰ/ਇਣਾ/ਉਹ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ -- ਕੋਈ ਸ਼ੌਲੰ /ਨੇਰਵਾ 
ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਟੂਰ, ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ -- ਗਾ/ਝਿੰਦ ਬਸ਼ੈ ਹਮਾਰੈ 

ਚਨੇਂਤ /ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ 

ਅਸੈਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ -- ਤੇਰਾ 

ਪਾਰ ਨ ਪਾਇਓ ਘੀਠੁਲਾ/ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ 

ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਪਾਸ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਸਾਧਨ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਗੁੰਗੇ ਦੁਆਰਾ ਚਖੇ ਰਸ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਛਣ 

ਦਸਣੌ' ਅਸਮਰਥ ਹੈ -- ਗੁੰਗੇਂ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਭ਼ ਚਾਖਿਆ ਪੁਛੇ 

ਕਹਨ ਨ ਜਾ/ਏ ਹੋ /(ਗੁ.ਰੀ.੬੫੭)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 
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ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਰਣਨ-ਅਤੀਤ ਹੈ। 
ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭਿੰਨ ਮੰਨਦੇ 

ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਮਨੁਂਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 

ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ -- ਜੋਂ 

ਹੋਇਆਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 

ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਭਾਵੇ ਵੱਖੋ 

ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਹ 

ਸਭ ਇਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੜ-ਚੇਤਨ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਸ ਸੌਲੰ 

ਰਾਮਾ ਬੋਲ / ਏਕਲ ਆਟਾ ਕੁੰਜ਼ਰ ਚੀਟਾੀੰ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹ ਨਾਨਾ 

ਠੇ/ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ' ਕੀਟ ਪਤੀਗਮ ਘਟ ਘਟੇ ਰਾਮ ਸ਼ਮਨਾ 

ਠੋ/(ਗੁ.ਰਰ.੯੮੮)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਰਾਹੀਂ' ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਚਲੀ ਜੋਤਿ 

ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ 

ਉਹ ਜੋਤਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਤਿਵਿਧੀ 

ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ 

ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹੈ - ਅਕੁਲ਼ ਪੁਰਖ ਇਕੁ ਚਲਿਤੁ ਓਪਾ/ਇਆ/ 

ਘਟੈ ਘੰਟੇ ਅੰਤਾਨ ਬੂਹਮਨ ਲੁਕਾਇਆ / ਜੀਆ ਕਾ ਜੋਤਿ ਨ 

ਜਾਨੈ ਕੋਈ / ਤੈ ਸੌ ਕਮਾ ਸ਼ ਮਾਲਮ ਹੋਈ /(ਗੁ ਰੀ .੧੩੫੧)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ 

ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਵਾੜ ਲਈ 

ਪਾਣੀ, ਉਠ ਲਈ ਵੇਲ, ਹਰਨ ਲਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਧਰਤੀ 

ਲਈ ਬਦਲ, ਭੌਰੇ ਲਈ ਫੁਲ, ਕੋਇਲ ਲਈ ਅੰਬ, ਚਕਵੀ ਲਈ 

ਰਾਜੁ ਦੀਨ ਤਾ ਕਵਨ ਬਡਾਈ / ਜੇ ਭਖ ਮੰਗਾਵਾ/ਹ ਤ ਕਿਆ 

ਘਾਟੇ ਜਾਈਂ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੫੨੫)। 

ਨਾਮਦੇਵ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਅਰਜੋਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਅਜਾਣ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨ 
ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ -- ਆ ਕਉਂ ਤਾਨ ਲੰ ਰਾਆ ਤਗੰਨਿ 

ਲੰ/ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਹੀ 

ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਜ ਸਭ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਜੀਵ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿਚ 

ਫਸਿਆ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ ਊਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਹੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਠਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਜ਼ਲ ਤੋਂ ਤਰੰਗਾ 

ਤਰੰਗ ਤੇ ਹੈ ਜਲ ਕਹਨ ਸਨ ਕਉਂ ਦੂਜਾ/ ਆਪਨ ਗਾਵੈ 

ਆਪ/ਹ ਨਾਚ ਆਪ ਬਜ਼ਾਵੈ ਤੂਰਾ/ ਕਹਤਾ ਨਾਮਦੇਉ ਤੂੰ ਔਰ 

ਠਾਕੁਰ ਜਨ ਉਠਾ ਤੂ ਪਰਾ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੨੫੨)। 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 

ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ 

ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਝਗ ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, 

ਸੂਰਜ, ਹੱਸ ਲਈ ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਪਤੀ, ਬੱਚੇ 

ਲਈ ਦੁੱਧ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਲਈ ਸੁਆਂਤੀ ਬੂੰਦ, ਮੱਛੀ ਲਈ ਜਲ ਦੀ 

ਖਿਚ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਉਪਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ -- 

ਸਾਧਕ ਸਧਸ਼ਗਲ#ਨੈ ਚਾਗਾਹਾ /ਝੇਰਲੇਂ ਕਾਹੂ ਡੀਠੁਲਾ/ਸ਼ਗਲ਼ 

ਭਾਵਣਾ ਤੋਰੇ ਨ)/ ਬਾਹਲਾ /ਤਓਂ ਨਾਮੇ ਆਨੇ ਬਠਿਲਾਮਗੁ.਼੍.੬੯੩)। 

ਤਿਵੇ' ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਿ੍੍ਸ਼ਟੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਡਤ ਏਕਾ ਆਣੇ ਸ਼ਤਾ ਸ਼ਹੰਸਾ 

ਜੈਸੇ 6ੱਤ ਪੀਤਾ ਪਭ ਸੋਈ/ ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਠ ਫੋਨ ਝਦਝ਼ਦਾ 

ਜਲ ਤੇ /ਡੰਨ ਨਾ ਨੋਈ//ਇਹ' ਪਰਪੰਚ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਕਾ ਲੈਲਾ 

/ਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਈ /(ਗੁ.ਰ੍ੰ.੪੮੫)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਰਾ 

ਜੀਵ ਅਲਪੱਗ ਹੈ, ਅਸਮਰਥ ਹੈ , ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ -- 

ਕਾਰਹੋ ਰਾਮ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ / ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਈ 

ਸੁਆਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਖ 

ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਕਬਹੂ ਖੰਮਡੇ ਖਾਂਡ ਅਉ ਨ ਭਾਵੇ / 
ਕਬਹੁ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੀ / (ਗੁ.ਰੰ.੧੧੬੪)। ਅਜਿਹੀ 

ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 

ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ - ਐਉਂ ਰਾਮ ਰਾਥੋ ਤਿਉ ਰਹੀਆ ਨੇ ਭਾਈੰ / ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਸੋਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੈਸਾਰ 

ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ।ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ 

ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਸਾਰ ਸਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ 

ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਇਸ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ -- 

ਆਇਆ /ਚੋੜ੍ਹ ਬਚੜ੍ /ਬਿਮੇ/ਨਿਤਾ /ਝਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕਾਇ / 
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(ਗੁ.ਗ.੪੮੫)। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮਦੇਵ 

ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਸਮਝ ਕੇ 

ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੋਂ ! ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ 

ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਮੀ ਆਯੂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੰਡੇ 
ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਲਏ ਸਨ। ਹੈਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ 

ਕੀ ਲਾਭ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ, ਰਾਜ-ਮਾਲ, 

ਸੁਖ-ਸੈਪੰਨਤਾ, ਮਾਲ-ਧਨ ਸਭ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ - ਕਾਹੇ ਰੇਨਰ 

ਗਰਲ਼ ਕਰਤਾ ਹਹੁ /ਬਿਨ/ਸ ਜਾਇ ਝੂਠਾ ਦੇਗੀ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੬੯੨)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ “ਮੁਕਤੀ” 

ਹੈ।ਉਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 

ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ 

ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਮੁਕਤ-ਅਵਸਥਾ ਹੈ -- ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ 

ਜਗਨਿਆ/ ਜਨੁ ਨਾਮਾਂ ਸਹਜੇ ਸਮਾਨਿਆ/ (ਗੁ .ਰੀ੍ .੬੫੭)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਹਾ-ਮਿਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਿਆਂ 

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਦਭੁਤ-ਅਵਸਥਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ 
ਮਨ ਰੂਪ ਅਨਮੜ੍ਹਿਆ ਢੋਲ ਵਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਗਰਜਨਾ, 

ਬਿਨਾ ਸਾਵਣ ਦੀ ਰੁਤ ਦੇ ਹਰ ਰੁਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਬਿਨਾ ਬੱਦਲਾਂ 

ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ 

ਕਾਇਆ ਪਵਿਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਦੇ ਮਿਲਣ 

ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਮੋ 

ਕਉ ਨ/ਲਿਓਂ ਰਾ ਸ਼ਨੰਗੀ //ਜਿਹ ਨਲਐ ਦੋਹਸ਼ਨੇਨੀ//ਲ 

ਪਾਰਸ਼ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇਆ /ਮ/ਖਿ ਮਨਸ਼ਾ ਰਤਨੁ ਪਠੋਇਆ/ #ਨੈਸ਼ 

ਭਾਉ ਭਇਆ ਭੂਮ ਭਾਗਾ / ਗੁਰ ਪੁਛੇ ਨੁ ਪਤੀਆਗਾ/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੬੫੭)। 

ਸਹਿਜ-ਅਸਵਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੌਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 

ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ 

ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਸ਼ਫਲ ਜਨਮ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰ ਕਨੈਨਾ /ਦੁਖ ਬਿਸ਼ਾਹੰਰ 

ਸ਼ਖ ਅੰਤਰ ਲੀਨਾ/ਉਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮੈਂ ਕਉਂ ਗਹਿ ਦੌਨਾ/ਰਾਆ 

ਨਾਮ ਬੈਨ ਜੀਵਨ ਮਨ ਗੰਨਾ/ਨ7/ ਦੀਇ ਨੈਮਗਨ ਕਾਰੇ ਜਾਨਾਂ/ 

ਸ਼ਗ ਜੀਵਨ ਸਿਓਂ ਜੀਓ ਸ਼ਮਾਨਾਂ/(ਗੁ ਰੀ.੮੫੭-੫੮)। 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਭਵ ਹੈ - /ਇਕਾ 

ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਤਾਡੇ/ ਇਹ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 

ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਆਧਾਰ ਹੈ - ਮੈ ਅੰਧਲੰ ਕੀ ਟੋਕ ਤੌਰਾ 

ਨਾਨ ਖੰਦਕਾਰਾ/ ਮੈਂ ਗਗੀਥ ਮੈ ਮਸ਼ਕੀਨ ਤੌਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਆਧਾਰਾ/ 

172 ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

(ਗੁ.ਗੁੰ.੭੨੭)। 

ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਕਲੰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪਵਿਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਕਉਨ ਕੌ ਕਲੰਕ ਗੰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਤ ਹ7/ 

ਪਤਿਤ ੫/ਵਿਤ ਭਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹ$/ (ਗੁ ਰੀ੍.੭੧੮)। ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ 

ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਹੈ - ਨਾਸ 

ਪ੍ਰਤਿ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗਾ / ਸ਼ਹਜ਼ ਸੁਭਾਇ ਭਇਓ ਬੰਰਾਗ?// 

(ਗੁ.ਗੀ੍.੧੧੬੪)। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਭਗਤੀ ਹੀ ਵਾਸਤਵ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਭਾਉ-ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਨ 

ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮੁਖ 
ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 

ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ 

ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਘੜਦੀ ਹੈ-- 
ਮੰ ਕਉਂ ਤਾਰ ਲੇ ਰਾਆ ਤਾਠੇ ਲੰ/ 

ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ-ਆਰਾਪਨਾ 

ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਨਾਲ ਮਨ ਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਦਾ 

ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਭਗਤ ਦਾ ` 

ਸਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ -- ਗੁਰ ਓੱਪਦੇਨ ਸ਼ਾਧ ਕਾਂ ਸੰਗਤਿ 

ਭਗਤਾ ਭਗਤੁ ਤਾ ਕੌ ਨਾਮ ਪਾਭੇਓ / (ਗੁ .ਰੀ੍.੧੧੦੫)। ਇਸ 
ਭਗਤ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 

ਮਾਣ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਲੋਂ ਭਗਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਮਦੇਵ 

ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਮੋਨ ਾਂਨੰ ਭਗਤੁ ਛਡਾਵੀ ਸ਼ਾਂਧੈ ਭਗਤਾ 

ਨ ਛੁਟੈ ਆਹ/... ਮੈ ਗੁਨ ਬੰਧ ਸਗਲ ਕਾ ਜਵਨੇ ਮੇਗੀ ਜੰਵ/ਨੇ 
ਅੇਠੋਂ ਦਾਸ /(ਗੁ .ਰੀ੍.੧੨੫੨-੫੩)। 

ਭਾਉ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਅਗੇ ਵਧਣ ਵੇਲੋਂ 

ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਪਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਵਲ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦ-ਰੁਚੀਆਂ 

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ ਉਚਾ ਉਠ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ 

ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 
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ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 

ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ -- ਜੌਸੋਂ ਪਲੂ ਤੌਲੇ 

ਓਇ ਨਰਾ/ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ 

ਨਾਲ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੇ ਭੇਦ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਗਿ ਹਨ ਕਰਤ ਟੇ ਗੰਡਾ ਭਰਨਾ / ਹਾਰ ਕੇ 

ਨਾਲ ਲੰ ਉਤਮ ਧਰਮਾ / ਹੱਨ ਹੇ ਕਰਤ ਜਾ/ਤਿ ਕੁਲ ਹਨ /ਸੋਂ 

ਹਰ ਅਧੁਲੇਂ ਕੀ ਲਾਕਗਂ /(ਗੁ ਰੀ .੮੭੪)। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ 

ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
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ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ 
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧੀ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ 
ਤੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਥੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਛਡੀ 
ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੈਤ ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਲਈ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪਿਛੋਕੜ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਤਨੀ 

ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਇਤਨੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ 

ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮ-ਰੂਪਾਤਮਕ 

ਸੀਮਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨ ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 

ਭਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਸਮਨਵੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 

ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ 

ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕੁਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ -- /ਹੈਦੂ ਅੰਨਾ ਤਰਲਾ 

ਕਾਣਾ/ ਦੁਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਆਣਾ/ /ਹੰਦੂ ਪੂਜ ਦੋਹਰਾ 

#ਸ਼ਲਮਾਣੁ ਮਸਤ / ਨਾਨ ਸੋਈ ਸਂਵਿਆ ਜਹ ਦੋਹਰਾ ਨ ਮਸਨੈਂਤਾ/ 

ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ 

(ਗੁ.ਰ੍ਰ.੮੭੫)। ਸਾਧਕ ਦਾ ਮਨ ਵਿਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਉਸ 

ਵਿਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੈਸਾਰ ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਧਾਰਾ 

ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਚਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਪ 

ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਘਰ ਕਾ ਨਨ ਤਿਆਗੀ ਆੰਧਾ/ ਪਰ 
ਨਾਨੀ ਨਉ ਘਾਲ ਧੰਧਾ/ ਜੈਸ਼ੇ /ਲੈੱਥਲ ਦੇਖਿ ਨੂਆ /ਥੈਗਸ਼ਾਨਾ/ 

ਅੰਤ ਕਾਂ ਬਾਰ ਮੂਆ ਲਪਟਾਨਾ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੬੫)। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

61 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਅਲਪ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ 

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਠੁਲ ਦੀ ਸਰੂਪ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਗੁਣ 

ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਤੁਰਤ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ, 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਪੰਜਾਬ 

ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀ' ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੁਰ 
ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਟਣ ਲਗ ਗਏ ਸਨ. ਸਗੋਂ 

ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਵਲ 

ਸੇਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ 

ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵਲ 

ਯਾੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ 

ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 

ਸੀ, ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ-ਧਾਰਾ 

ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। 

ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ( ਕਲਾਤਮਕ ਝੁਕਾ) : ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਸਿੱਧਾਂ-ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ 18 

ਰਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 61 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਦੋ ਬੈਦਾਂ ਵਾਲੇ, 12 ਤਿੰਨ 

ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੇ, 31 ਚਾਰ ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੇ , 5 ਪੰਜ ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੇ, 1 ਨੌਂ 

ਬੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 1 ਅਠਾਈ ਬੋਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਦ ਦੋ-ਤੁਕੇ, 

ਤਿੰਨ-ਤੁਕੇ ਅਤੇ ਚੌਤੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਦ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਕਾਂ ਦਾ 

ਆਕਾਰ ਵੀ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਧ-ਘਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 

ਬੜੀਆਂ ਸੈਖਿਪਤ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ' ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚ 

- ਅਲਮੋਧ ਜਗਨੇ / ਡਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨ / ਪ੍ਰਾਗ /ਏਸਨਾਨ /... 

ਗਾਇਆ ਪਿੰਡ ਭਰਤਾ / ਝਨਾਰ/ਨੈ ਆਸੇ ਝਸਤਾ / ਮ/ਖੇ ਦਾ 



ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਕਲਾਤਮਕ ਝੁਕਾ) 

ਚਤਰ ਪੜਤਾ/ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਸਤ ਤੁਕ-ਸਿਰਜਨਾ 

ਪਰਵਰਤੀ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ 

ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਰੀਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਚੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੀਰ-ਕਾਵਿ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ 

ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।“ਦਸਮ-ਗੰੰਥ' ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋ' 

ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਤਿ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ 
ਬਾਦ ਇਕ, ਦੌ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ 

ਹੈ। ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚਲਾ ਨੌ' ਬੈਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕ੍ਰਿਤ “ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਵਾਹਮਾਨਤਾ ਦਾ 

ਆਦਿ-ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ - ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤਾ 

ਨਮ /ਦ੍ੜਾਵੈ / ਜਉ ਗੁਰਦੋਉ ਨ ਦਹਾਦਿਸ਼ ਧਾਵੈ / ਜਉਂ ਗੁਰਦੇਉਂ 
ਪੰਚ ਤੌਂ ਦੂਰ / ਜਉਂ ਗੁਰਦੋਓਂ ਨ ਅਰੇੜੋਂ ਭੰਨ / .(ਗੁ.ਰ੍.੧੧੬੬)। 

ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ 

ਦੁਆਰਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿੱਤ੍ਰਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਥਾ-ਗੀਤ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ 

ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੌਗੀਤ ਅਤੇ ਬਿੱਤਾਂਤ ਨਾਲੋਂ 

ਨਾਲ ਚਲੋਂ ਹਨ। ਪਰਵਰਤੀ ਨਿਰਗੁਣ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦ ਅਤੇ ਗਦ ਦਾ 

ਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਵਿ-ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ 

ਲਯ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤਕ ਸਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਗਦ-ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਕ-ਨੁਮਾ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ 

ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਤ੍ਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਨਾਮਦੇਵ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਦਾ 

ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਪਾਂਡੇ ਤਮਗੀ ਗਾਇਤ੍ਾੰ ਲੌਧੇ ਕਾ 

ਥੰਤੁ ਖਾਤਾ ਘਾ / ਲੈ ਕੰਨ ਠੰਗਾ ਟਗਗਾ ਤੌਗੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤਾ 

ਜਾਤਾ ਲੀ/ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੋਉਂ ਧਉਲੈ ਬਲਦ ਚੜਿਆ 

ਆਵਤ ਦੇਮਿਆ ਥਾ /ਮੰਦੀ ਕੇਂ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾਕਾ ਲੜਕਾ 

ਮਾ/ਰੋਆ ਥਾ/ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ੍ਹ ਸੌਂ ਨੀਂ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ 

ਥਾ/ ਰਾਵਨ ਸਤਾ ਸ਼ਰਬਰ ਹੋਈ ਘ/ਨ ਕ? ਜੀਇ ਗਵਾਈ ਸੰ/ 

(ਗੁ.ਰ੍.੮੭੪-੭੫)। 

ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ 

ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਕਲਾਤਮਕ ਝੁਕਾ) 

ਨਾਲ ਸੋਬੈਧਿਤ ਕਈ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ 

ਵਿਚ ਇਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤਿ 

ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹਨ -- ਛੀਹ ਕੇ ਘਨ 

ਜਨਮੁ ਦੰਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਭੌਲਾ/ 
ਦੂਜੇ, ਉਹ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 

ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਵਾਦ 

ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਦਰਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 

ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗਵਾਂਢਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰ ਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਂਢਣ ਨਾਮਦੇਵ 

ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਛਪਰੀ ਕਿਸ ਤਰਖਾਣ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ 

ਤੈਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਛਪਰੀ 
ਬਣਵਾ ਦੇ। (ਇਥੇ ਛਪਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।) ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 

ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀ' ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 
ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਪਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰੋਮ-ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਬੋਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਪੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ - ਝੌਢਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਮਜੂਗੀ ਆਂਗੇ ਜਉਂ 

ਕੋਊ ਛਾਨੇ ਛਵਾਵੰ ਹੋ / ਲਗਾ ਕਟੰਲ ਸਭਹ ਤੋਂ ਤੌਰੈ ਤਉ ਆਪਨ 

ਝੋਢ ਆਵੀਂ ਹੋ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੬੫੭)। ਇਸ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਸ਼ਾਦੀ ਪੁਤ ਹਮ ਤੁਮ ਨਉ ਜੌਗੀਂ/ ਤੁਮ ਨਿਓ ਜੋਨਿ 

ਆਵਰ ਸੰਗਿ ਤੌਗਾੰ (ਗੁ .ਰੀ੍.੬੫੮)। 

ਭਾਵ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੈਵਾਦ-ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ 

ਨੇ 'ਸ਼ੈਕਾ” ਅਤੇ “ਸਮਾਧਾਨ” ਜਾਂ 'ਨਨੁ' ਅਤੇ 'ਤਿਸ ਕਾ ਉਤਰ” 

ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਵੀ ਢਾਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ-ਸਿਰਜਨਾ ਵਿਚ 
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਾਂ ਉਥਾਨਿਕਾ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਸੋਕਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ 

ਨੂੰ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੁਆਰਾ 

ਸਹਿਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਥਾਨਿਕਾ (ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ - “ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ 
ਤਥਾ ਹੋਰ ਭਗਤ-ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ”)। 

(ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਤੋਂ ਪਹਲੇ ਕਮਲ ਫੁਲ 



ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਕਲਾਤਮਕ ਝੁਕਾ) ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਕਲਾਤਮਕ ਝੁਕਾ) 

ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਿਸ਼ਟੀ। (ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) 

ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਮਾਯਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 
ਦੂਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਭਈ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ 

ਖੇਲ ਹੈ। ਕਿੱਕੂਰ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਹਰੀ ਆਪ ਜੀਵ 

ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਚੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਅਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਅਥਵਾ ਸ਼ੈਕਾ-ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ 

ਗਈ ਹੈ : 

ਨਾਚੰਤਾੰ ਲੋਪ ਜਨਾ/ -- (ਸ਼ੰਕਾ) ।ਇਸ਼ਤਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦ 

(/ਇੰਦਗੀਆਂ) ਨਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? 

ਨਈਂਆ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕੰਨਾ/ -- (ਉਤਰ) ਨਾ/ਏਕਾ ਤਾਂ /ਕੈਨਾ ਕੋਈ 

ਨਗਾੰ' 
ਤਰਕਨਚਾ/ - ਲੋ ਤੰਨੁੰ ਸ਼ਕ ਹੈ? 

ਭੂਆੀਆਚਾ/ - ਅਜੇ ਭਰਮ ਹੈ ? 

ਕੌਸ਼ਵਾ ਝਰਉਨਾੀ ਅਈਏ -- (ਸਮਾਧਾਨ) ਸਰਾ ਨਿਸ਼ਨ ਦਾ ਝਚਨ' 

ਹੈ।ਇਹ (ਜੀਵ) ਤੇ ਮੈਂ/ਏਕਾ ਹਾਂ/ 

/ਪੰਨੀਂ ਉਂਡਕਲੋ ਸੰਸਾਰਾ/ -- ਜੀਵ ਸੰਸ਼ਾਰ ਤੋ ਉਦਾਸ ਹੈ/ 

ਭੂਮ ਭਰਮ ਆਏ ਤੁਮਚੇਂ - /ਫ਼ਨ /ਫਰ ਕੌ ਤੋਰੇਂ ਦੁਆਰ ਉਤੇ 

ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹਾਂ/ 

ਤੂ ਭਨ ਡੇ/ - ਡੁੰ ਕੰਣ ਰੈ? 
ਸੈਂ ਜੀ? - ਸੱਜਾ 

ਨਾ - ਲੋਆ, 

ਹੋ ਜੀ/ - ਹਾਂਜੀ 

ਆਲਾ ਤੋਂ ਨਿਵਾਰਣਾ -- ਮੈਨੂੰ ਜਗਤਾ ਪਰਪੰਚ ਤੌਂ ਬਚਾ ਲੰ ਜੋਂ 

ਜਮ ਕਾਰਣਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ/ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ-ਸੈਚਾਰ 

ਲਈ ਇਹ ਸੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ" 

“ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ, ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ, 

ਆਨੰਦਘਨ ਦੇ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ, ਆਦਿ। 

ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ 

ਵਿਚ ਪਾਪੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਡੰਬਰ-ਯੁਕਤ 

ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਟੀ ਉਪਾਸਨਾ। 'ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ 
ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ 
ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਮਤ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਲਈ 

ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਪਾਖੰਡੀ ਅਥਵਾ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ 

ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ 

ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਪਾਖੰਡੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਮਤਾਂ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਪਾਖੰਡੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ 

ਵਿਚ ਰੂੜ੍ਹ ਸਾਧਨਾ-ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਉਪਾਸਨਾ 
ਵਿਧੀਆਂ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ 

ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਪਸਾਰਨ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 

ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। 

ਸੈਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਵਰਤੀ ਸੈਤ-ਮਤ 

ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨ ਦੇ ਸਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 

ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ 

ਪ੍ਰਕ੍ਿਤ (ਪ੍ਰਤੱਖ) ਰੂਪ ਜਿਥੇ ਸਿਧਾ ਹੀ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤਿਪਾਤਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਟੀ ਸਾਧਨਾ 

ਦੀ ਨਿਰਰਥਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ । ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਤਪ, ਯਗ, ਦਾਨ, ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦਾ 

ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ -- ਝਾਨਾਰਸਾਂ ਤਪ ਕਰੈ ਉਲਟ ਤਨੌਰਕ ਮਨੋਂ ਅਰਨਨੈ' 

ਦਹੰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਨਜੈ/ ਅਸ਼ਮੰਧ ਜਗ ਕਨੈਜੰ ਸ਼ੋਨਾ 

ਗਰਭਦਾਨੁ ਦਰਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੇ ਤਊ ਨ ਪੂਜ / ਛੋਡਿ ਛਾਡਿ ਰੇ 
ਪਾਖੰਡੀ ਮਨ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ / ਹੱਨ ਕਾ ਨ ਨੇਤ ਨਿਤ/ਹ 
ਲੀਜੈ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੯੭੩)। ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ 

ਅਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ (ਪਰੋਖ) ਜਿਥੇ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ 

ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ ਖਿਲੀ ਉਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਆਚਾਰ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ 

ਤੀਬਰ ਵਿਅੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨੌਗਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਆਜ 

ਨਾਸ ਝੰਠਲ਼ ਦਸਿਆ ਅਰਥ ਕੱ ਸਮਡਾਊਂ ਰੈ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਗੀ 

ਗਾਇਦ੍ਾੰ ਲੱਧੇ ਕਾ ਖੇਤੁ ਖਾਤਾ ਥੰ /(ਗੁਰੀ੍.੮੭੪-੭੫)। 

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ 

ਤੋਂ ਬਿੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ 

ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਹਿਣ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਪ ਨੇ ਯੌਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਖਿਆ ਵਾਚਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ 

ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਪਰ ਭਾਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 

ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਅਤੇ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਸਦ੍ਸ਼ਤਾ-ਮੁਲਕ 

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ 



ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਕਲਾਤਮਕ ਝੁਕਾ) 

ਨਿਰੋਤਰਤਾ ਕਈ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਤਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ - 

ਜੰਸੇਂ 'ਝਲ਼ੈ ਹੋੜ ਪਰ ਨਾਗੀ/ ਐਸ਼ੇ ਨਾਮ ਪੁਤ ਮੁਰਾਨ/ ਜੈਸੇ 

ਤਾਪੜੇ ਨਿਰਮਲ ਘਾ /ਡੰਸ਼ੋ ਰਾਮ ਨਾਆ /ਝਨੁ ਥਾਪਰ ਨਾਆਾ/ 

(ਗੁ.ਰੀ.੮੭੪) 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘੁਮੱਕੜ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਸ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ੰਭੂ 
ਨਾਥ ((ਆਦਿਕਾਲੀਨ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ੍ਯ') ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਦੇਵ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ 

ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ 

ਜਿਥੇ ਭਾਵ-ਪੂਰਣ ਸਹਿਜ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਡਾ. ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਕਾ ਉਦਭਵ 

ਕਾਲ”) ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਤਤਕਾਲੀਨ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਵਾਂਗ ਬ੍ਜ, 

ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਤੋ' ਛੁਟ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਾਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਆਚਾਰਯ ਰਾਮ 

ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ (ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ') ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਰਚਿਤ ਸਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਬ੍ਜ ਜਾਂ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਕਾਵਿ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ “ਨਿਰਗੁਣ ਬਾਨੀ” 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਥ-ਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਬੋਲੀ 

ਜਾਂ ਸਧੁੱਕੜੀ ਹੈ। 

ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਬੋਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ 

ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਕਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱਸਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਧੁੱਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ 
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ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ 

ਦੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ 

ਤੋਂ ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਦ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ 

ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਤਿਲੰਗ 

ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ 

ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ (ਮੈਂ #ਧੁਲੇ ਕਾ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਨ ਖੁੰਦਕਾਰਾ) 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ , ਪਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਹਲੇ ਯਾਰਾ ਹਲੰ ਯਾਰਾ ਸ/ਸਿਖਲਗੀ ) ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ 

ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ - ਭਜਾ ਆਮਦ ਕਾਜਾ ਰਫਤਾੀ ਕੁਜਾ ਮੋਰਵ/ 

ਇਸ.ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ ਦੇ ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ - 

ਯਕਾ #ਰਜ' ਗੁਫਤਮ ਪਲ ਤੌਂ ਦਰ ਗੌਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ / ਹਕਾ 

ਕਾਲੀਰ ਕਗੰਮ ਤੂ ਬੋਲ ਪਰਵਰਦਗਾਰ / ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਆ ਫਾਨਨੰ 
ਤਹਕਕ /ਦਲ ਦਾਨਨੈ/ਮਮ ਸ਼ਰ ਹੁਇ ਅਜ਼ਰਾ/ਏਲ /ਗਰਫਤਹ 

/ਦਿਲ ਗੇਚ ਨ ਦਾਨਾ /(ਗੁ.ਰ੍.੭੨੧)। 

ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਕਾਵਿ-ਵੈਨਗੀ 

ਦਾ ਹੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ 

ਫ਼ਾਰਸੀ-ਨੁਮਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਗਾਥਾ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 

ਸ਼ੁੱਧ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਸਕ੍ਿਤ-ਨੁਮਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਿਸੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਸਮੁੱਚ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿਰੱਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ-ਆਵਿੱਤੀ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ 

ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਦਾ ਨਿਰੈਤਰ ਸੈਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਜਿਵੇ' - (1) ਕੜਨੂ ਤਾਰੇ ਤਰੰਗ ਨਚਾਵੀ / ਕਹੂ ਪਹਏ 
ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਸੈਚਾਰ ਸੈਭਵ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਰਾਠੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਤੇ 

ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 
ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 

ਸੰਬੋਧਿਤ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋ' ਰੂਪ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੋ-ਜੁਲੇ 

ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਕ 

ਪਨਹ?ਓ ਨ ਪਾਵੈ / ਕੜਨੂ ਖਾਣ ਲ਼ਧੰਦਾੰ ਸ਼ਵਾਵੈ / ਕਬਨੂ ਭੂਮ 
ਧੈਆਨ ਨ ਪਾਵੈ /.. (ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੬੪); (2) ਧਨ ਧਨੇ ਮੋਘਾ 

ਰੋਮਵਨਨ / ਧਨੇ ਧੰਨੇ ਨਸ਼ਨ ਓਢ ਕਾਂਬਲਾ/ ਧੰਨੇ ਧਨ ਤੂ 
ਆਤਾ` ਦਵਕ7/ /ਜੋਹ /ਨ੍ਰਿਨਿ ਰਮਈਆ ਕਵਲਾ ਪਤਨ? 

(ਗੁ.ਰ੍੍.੯੮੮)। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵ੍ਰਿੱਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ-ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਬੁਣਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਇਕ 

ਮਜਾਲ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇ 
ਹਠ-ਪੂਰਵਕ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਗੇ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 

ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਲਯ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ 
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ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੇਖੋ -- ਸਭੈ ਘਟ ਰਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ / ਰਾਮ 

ਨਾਨਾ ਹੋ/ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮਾ 

ਸ਼ਮਾਨਾ ਰੈ/(ਗੁ.ਗ੍੍.੯੮੮)। 
ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਮੈਤਰੀ ਕਰਕੇ 

ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿ-ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ 

ਹਨ। ਸੈਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ੍ਯੋਗ ਪਰਵਰਤੀ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ 

ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਹਨ। 
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ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲਿਓਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਘਣ 
ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

- ਜੈਸ਼ੇ ਗਗਇ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛਟਲਾ/ ਥਨ ਚੌਖਤਾ ਆਖਨ ਘੁਟਲਾ/ 

(ਗੁ.ਰ੍੍.੮੭੪)। 

ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਨ ਕੇਵਲ ਭਾਵ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਵਰਤੀ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਦਾ 

ਮੁੱਢਲਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ 

ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੋਹਜ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ 

ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ 

ਹਨ। ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ 

ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਮੌਕਓ 

ਤਾਨ ਲੰ ਰਾਆ ਤਹ ਲੇ /ਮੈ ਅਜਾਨੁ ਜਨੁ ਤਾਰਿਸ਼ੇ ਨ ਜਾਨਉ 

ਬਾਪ ਬੀਨੂਲਾ ਬਾਹ ਦੇ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੮੭੩), ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੈ! ਪਰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ 
ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਰੇ 

ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ 

ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਿਰਛਲ ਭਾਵਨਾ 

ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ -- ਜੌ ਰਾਜ਼ੁ ਦੇਹ ਤਾ 
ਕਾਵਨ' ਬਡਾਈ / ਜੇ ਭਖ ਮੰਗਾਵ/ਹ ਤਾ /ਨੁਆ ਘਟ ਜਾਈ/ 

(ਗੁਗ਼ੰ.੫੨੫)। ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ-ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ 

ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇਂ ਦੋ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀ' ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਪੌਰਾਣਿਕ 

ਬਿੰਬਾਂ ਅਥਵਾ ਸੈਦਰਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' - ਅੰਬਗੀਕਾ ਕਉਂ ਦੀਓ 

ਅਭੀ ਪਦੁ ਰਾਜ ਭਭੀਖਨ ਅਹਿਕਾ ਕਰਿਓ / ਨਉਂ /ਨੇ/ਹਿ ਠਾਕਰ 

ਦਈ ਸ਼ਦਾਨੈ ਹੂਆ ਅਟਲ ਅਜਟੂ ਨ ਟਰਓ /ਭਗਤਾ ਹੋਤਾ ਮ/ਰੋਆ 

ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨਗ/ਸੈੰਘ ਨੂਪ ਹੋਇ ਦੋਹ ਧਰਿਓਂ /ਨਾਆ ਕਹੈ ਭਗ/ਤਾ' 
ਵਸਿ ਕੌਸ਼ਵ ਅਜਹਹੰ ਬਲਿ ਕੇ ਦੁਆਰ ਪਨੋਂ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੦੫)। 

ਇਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਪਰਿਚਯ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦਾ 

ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭਵ-ਬੈਧਨ ਕਟਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ 

ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਢੁਕਵੇ' ਬਿੰਬ ਲੈ ਕੇ 

ਪ੍ਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਗਊ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 

ਕਾਵਿ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਰਚਨਾ) : ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਮਰਾਠੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਧੁਕੜੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਾਰਵੇਂ 

(ਨਾਮਦੇਵ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ”) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠੀ 

ਵਿਚ ਰਚੇ ਗਏ 2500 ਪਦਿਆਂ (ਅਭੰਗਾਂ) ਵਿਚੋਂ , ਜੋ ਨਾਮਦੇਵ 

ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨ 

ਰੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਨੂਦਾਸ ਨਾਮਾ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 234 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਦ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 61 ਪਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਵਾਧੇ-ਘਾਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ 

ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਮਰਾਠੀ, 

ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਬਿਜ, ਰੇਖਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਖੜੀ ਬੋਲੀ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ 

ਪਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੱਨੜ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਡਾ. ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਕਾ ਉਦਭਵ 

ਕਾਲ?) ਨੋ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ 

“ਅਭੰਗਾਂ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ।'ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 61 ਪਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਪੰ. ਵਿਨਯਮੋਹਨ 

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਸੈਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ 

ਪਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਛੁਟ “ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਸਾਖੀ”, “ਰਾਗ 



ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਰਚਨਾ) 

ਸੋਰਠ ਕਾ ਪਦ" ਅਤੇ “ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਾ ਪਦ” ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਨ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਉਪਲਬਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਭਗੀਰਥ ਮਿਸਰ ਨੇ 'ਸੈਤ ਨਾਮਦੇਵ 
ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਪਦਾਵਲੀ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ 230 ਪਦ ਅਤੇ 13 ਸਾਖੀਆਂ (ਸਲੋਕ) ਹਨ। ਇਸ ਕਥਨ 

ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਉਤਰੀ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਘੁਮਾਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਵਡਿਆਈ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਵੈਰੀ-ਮਿੱਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਸੱਤਾ 

ਹੈ।ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਪੰਚ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤ 

ਉਪਯੋਗੀ ਦਸੀ ਹੈ। ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੌਰਾਣਿਕ 
ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੀਆਂ 

ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਬਾਣੀ 

ਰਚੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪ ਦੇ 61 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਸੈਕਲਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਗਉੜੀ ਰਾਗ-1, ਆਸਾ-5, 

ਗੂਜਰੀ-2, ਸੋਰਠ-3 , ਧਨਾਸਰੀ-5, ਟੋਡੀ-3, ਤਿਲੈਗ-2, 

ਬਿਲਾਵਲ-1 , ਗੈਂਡ-7, ਰਾਮਕਲੀ-4, ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ-3, 

ਮਾਰੂ -1, ਭੈਰਉ-12, ਬਸੈਤ-3, ਸਾਰੈਗ-3, ਮਲਾਰ-2, 

ਕਾਨੜਾ-1 , ਪ੍ਭਾਤੀ-3 = 61 । 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰੇ 
ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਪੰਜ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ 
ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪੂਜਾ ਹੈ। 

ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਨੂੰ 

ਅਨੁਚਿਤ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਪੂਜਾ-ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮਾਂ ਤੋ' ਉੱਚਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ 

ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਪੂਰਣ ਮਗਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਮਾਣ-ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਮਾਲੀਗਉੜਾ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ 12 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
11 ਸ਼ਬਦ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਇਕ ਭਗਤ 

ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ, ਸੈਤੋਖ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਨੂੰ ਨ 
ਮੰਨਣਾ ਆਦਿ ਅਸੂਲਾਂ ਉਤੇ ਚਲਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ।ਬਸੈਤ ਰਾਗ ਦੇ 
ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸਣ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ 

ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਲ੍ਹਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ 
ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ 

ਰਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਘਟ-ਵਾਸੀ ਹੋਣ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ 

ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ-ਗਾਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਧੁਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕ ਸੈਬੈਧ-ਸੂਚਕ ਉਪਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀ' ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਨ 

ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਸਦ-ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨੋਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਰਭਾਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ 
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ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਸੀ- 

ਬਮਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਾਮਸ਼ੇਟੀ ਛੀਪੇ ਦੇ ਘਰ ਗੋਨਾਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 

ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤਿਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ 

ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਆਰ.ਜੀ.ਭੰਡਾਰਕਰ 

ਅਤੇ ਮਿ. ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 

1270 ਈ. (1327 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 80 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਸੈਨ 1350 ਈ. (1407 ਬਿ.) 

ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। 

ਦੇਹਾਂਤ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਪੰਢਰਪੁਰ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇਂ ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 

ਦੇ ਘੁਮਾਣ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਦੇਹ ਤਿਆਗੀ। ਘੁਮਾਣ ਪਿੰਡ 

ਵਿਚ ਆਪ ਵਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ 

ਸਮਾਧੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ 

ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਘੁਮਾਣ ਸਥਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੋਂ 

ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੰਢਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਲਈ 

ਹੋਵੇ। 

ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 

ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੋਵਿੰਦ ਸ਼ੇਟੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਬਾਈ 

ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਨਾਰਾਇਣ, ਮਹਾਦੇਵ, 

ਗੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ,ਵਿੱਠਲ) ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰੀ (ਲਿੰਬਾ ਬਾਈ) ਨੂੰ 
ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਇਆ ਕਿ 

ਆਪ ਕੁਲ-ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ , ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਇਸ 

ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿਚ 

ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 

“ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ' ਅਤੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੁਭਵ” ਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ 

ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ 

ਪ੍ਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ੈਵ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ 

ਅਭੇਦਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਰਕਰੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵਾਲੇ ਨਿਰਗੁਣ 

ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣੋਂ 

ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਬ 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਹੈ ਵਿਠੁਲ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ 

ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਪ੍ਦਾਇ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵੈਸ਼ਣਵ 

ਅਤੇ ਸ਼ੈਵ ਮਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਦੌਹਾਂ ਮਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਸੰਬੈਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਢਰਪੁਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਵਿਨੁਲ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, 

ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਲਿਗ ਨੂੰ ਸੀਸ ਉਤੇ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਠੁਲ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਸ 

ਇਸ਼ਟ-ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਗੱਲ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨ ਦਿੱਤਾ।ਫਿਰ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਵਿਚ 

ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨ ਮਿਲੀ। 

ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਸੈਤਾਂ-ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੈਪਰਕ ਮਾਣਨ ਵਲ ਰਚਿਤ 

ਹੈਦਾ। ਆਪ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਗਏ। 

ਆਪ ਦੀ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨਤਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ 

ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਪੂਰਣ ਆਖਿਆਨ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । 

ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵਿਸੋਬਾ ਖੇਚਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਾਰਕਰੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ 

ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ 

ਤਕ ਵਾਰਕਰੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਰਕਰੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੱਖਣ 

ਵਿਚ ਪੰਢਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ 

ਅਭੰਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਿਘਾ 

ਸੈਬੈਧ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤ੍ਹਾ ਉਤੇ ਵੀ ਗਏ, 

ਧਰ ਯਾੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਉਪਰੈਤ ਗਿਆਨੋਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਉਚਾਟ 

ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਵਲ ਪੰਜਾਬ 

ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੋਂ ਭੂਤ-ਵਿੰਡ, ਸਖੋਵਾਲ, ਭੱਟੀਵਾਲ ਆਦਿ 

ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘੁਮਾਣ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਗੇ। ਇਥੇ ਉਹ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਟਿਕੇ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 

ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਾਵਧਾਰਾ ਵਲ ਅਧਿਕ ਝੁਕਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ 
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ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭੈਗਾਂ ਅਤੇ 
ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾਤਮਕ 
ਅੰਤਰ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਭੰਗ ਅਧਿਕ ਸਾਕਾਰ ਵਿਠੁਲ 
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੋ' ਅਨੁਪ੍ਾਣਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿਠੁਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ 

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਦੋ 

ਨਾਮ-ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ ਜੋ ਨਿਤਾਂਤ 
ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਅੰਤਰ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੈਵਮਤ, ਯੋਗਮਤ ਜਾਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। 

ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਫਲਸਰੂਪ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ 

ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 
ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ 
“ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ” ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਿੱਤੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਾਵ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਨਾਮਦੇਵ ਘੁਮੱਕੜ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਉਦਾਰ ਧਰਮ- 
ਸਾਧਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਧਾਰਾ ਨਿਰੰਤਰ 

ਪ੍ਰਵਾਹਮਾਨ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੋਤ ਨਹੀ' ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਆਪ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕਰਮ-ਨਿਸ਼ਠ ਸਾਧਕ ਸਨ।ਉਸ ਕਾਲ 
ਦੇ ਸਾਧਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਤਥਾਕਥਿਤ 
ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਜਾਤਿ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਮਨ-ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ 

ਹੋਏ -- ਛੀਧੈ ਕੇ ਘੰਠੇ ਜਨਨੁ ਦੈਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੈਲਾ/ਸੰਤਹ 

ਕੇ ਪਰਸਾਨੰਦਾ ਨਾਆ ਗਰ ਡੇਦੁਲਾ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੪੮੯)। ਉਹ ਤਾਂ, 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਦੁਆਰਾ ਜਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ 

ਕਟ ਕੇ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਇਕ 
ਨਿਰਛਲ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਸਨ -- ਮਨੁ ਮੋਰੋਂ ਗਜ ਜਿਹਥਾ ਮੌਲੀ 

ਕਾਤੀ/ਅ੫7ਡ੫ ਕਾਟ ਜਮ ਕੰ ਫਨ / ਕਹਾ ਕਰਉ ਜਾਤਨੈਕਹ 
ਕਰਉ ਪਾਤ? /ਰਾਮ ਕੌਂ ਨਾਮ ਜਪਉ /ਦਨ ਰਾਤ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੪੮੫)1 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਤਾਪ 
ਨੂੰ ਹਰਨ ਲਈ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ 
ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ 
ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਮਹਾਨਤਾ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕ 

ਪਰਵਰਤੀ ਸੈਤ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ 

ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ- ਨਮਦੇਵ ਕਲੀਰ/ਤਲੌਚਨ ਸ਼ਧਨਾਸ੍ਨ ਤਰੈ/.ਗੁ.ਰੀ.੧੧੦੬)1 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ (ਪਉੜੀ 11) ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ 
ਚਰਿਤਰ ਬਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ-ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ 

ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਅਤੇ 

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸੈਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੌਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ 

ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ -- ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮਦੇਵ! ਤੂੰ ਤਾਂ 

ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਬਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇਕ 
ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀ 

ਜੋੜਦਾ?- ਨਆ ਆਇਆ ਆਹਿਆ ਕਹੈ /ਤਿਲੌਚਨੁ ਆਤਾ/ 

ਕਾਹੇ ਛਨੰਪ੍ਹ ਛਾ/ਏਲੈ ਰਆ ਨ ਲਾਵਹ ਚੀਤਾ ।(ਗੁ.ਰ.੧੩੭੫)। 

ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ! ਮੂੰਹ ਨਾਲ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ 

ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ 

ਰਖ - ਨਆ ਕਹੈ /ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾ ਨੰਮੂਮਲਿ/ ਹਾਥ 

ਪਾਉ ਕਾਰੇ ਕਾਲ ਸਭਾ ਚਮਂਤ /ਨੇਰੰਜਨ ਨੱਲ/(ਗੁ.ਰੀ.੧੩੭੬)। 

ਨਾਮਧਾਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 
ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਾਸਕ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਲਿਆਨ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ' ਨਾਮ 

ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਦਿਆਲੂ 
ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮੋਰੀ ਟੇਕ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਹੈ - ਨਾਮਧਾਲੀ ਸ਼ਗਨ ਤੋਗੀ/ 
ਪ੍ਰਭਾ ਦਇਆਲ ਟੇਕਾ ਮੋਨ /(ਗੁ.ਰੀ.੧੩੨੨)। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋ 

ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿਘ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ “ਨਾਮਧਾਰੀ” ਨਾਂ 
ਰਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 

ਨਾਮ-ਮਹਾ-ਰਸ : ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਇੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 
ਜੀਭ ਅਜਿਹੀ ਇੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ' ਭੌਤਿਕ ਰਸਾਂ ਦਾ ਬੋਧ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੱਟਾ, ਮਿੱਠਾ, ਕੌੜਾ, ਕਸੈਲਾ, ਲੂਣਾ ਅਤੇ ਖਾਰਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਖਟ-ਰਸ' (ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ' ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਭ ਨੂੰ 'ਰਸਨਾ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਏ ਰਸ਼ਨਾ ਤੂ ਅਨ ਰਨ ਰਚ ਰਹੀ 
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ਤੋਗੀ ਮਆਸ ਨੰ ਜਾਇਮੈਗੁਂ ਰੀ. ੯੨੧) .. 
ਦਾ <<. 

ਕਾਵਿ-ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇਂ 

ਨਾਮਾਵਲੀ (ਬ੍ਹਮਵਾਚਕ) 

- ਏਹ ਗੰਡੇ ਰਲ਼ ਕਗਨੰ ਪਈਆ .ਸ਼ੰਤਿਗਰ ਮਿਲ ਜਿਸ ਆ/ਇ/ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਨਿ ਆਨ ਰਸ਼ ਸਭ ਵੀਸਿਰੇ ਜਾ ਗੰਨੇ ਵਸੈ ਆਨੇ 

ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ ਤਕ ਗਿਣਤੀ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਵੀਰ, ਹਾਸ, ਕਰੁਣ, ਵੀਭਤਸ, 

ਬ੍ਹਮਾਨੰਦ ਦਾ 'ਸਹੋਦਰ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਸ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਹਮ ਨਾਲ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ 

ਹੋਣ ਉਪਰੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤ/ਸੈਤ 

ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿ-ਰਸ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਨਾਮ-ਮਹਾ-ਰਸ” ਦੀ ਸੈਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਸ 

ਨੂੰ ਚਖੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਡੁਬ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ - /ਲਥੈ ਸਨ ਛੀਕਾ ਤਿਆਮੰਗਾ ਨੰ ਸਏ 

ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ 6 //ਝ੍ਨ ਰਸ ਚਾਥੇ ਝੰਡਾ ਗਈ ਸ਼ਗਨਾਂ ਸੁਖ 

ਨ ਹੋਵਤਾ ਜੀਓ /(ਗੁ.ਰ੍.੮੦੨-੦੩)। 

ਨਾਮ-ਮਹਾ-ਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਸ 

ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛਿਣ ਭਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿ-ਰਸ 

ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਪਸਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਾਂ 

ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਗਨ ਰਲ਼ 

ਪੀਵਤ ਸਦਾ ਨੰ ਰਾਤਾ / ਆਨ ਰਸ਼ਾ /ਖੈਨ ਆਹ ਲਾਹ ਜਾਤਾ / 

ਗੰਨੇ ਰਸ਼ ਕੇ ਮਤੇ ਮਨ ਸ਼ਦਾ ਅਨੰਦ / ਆਨ ਰਸਾ ਮਹਿ ਵਿਆਪੀ 

/ਚੌਂਦਾ/(ਗੁ .ੰ੍.੩੭੭)। 

ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ (ਵੇਖੋ) 

ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਇ /(ਗੁ.ਰੀ.੯੨੧)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਠਿਕ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ 
ਹਰਿ-ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਿਰ-ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਮਾਵਲੀ (ਬ੍ਰਹਮਵਾਚਕ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲਿਖੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਕ ਪਰੈਪਰਿਕ ਅਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਕਰਮ 

ਵਾਚਕ। 

ਪਰੰਪਰਿਕ ਅਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਨਾਮ : ਓਅੰਕਾਰ, ਅਲ੍ਹਾ, 

ਆਦਿ-ਪੁਰਪ, ਅਸੁਰਸੈਘਾਰੀ, ਈਸਵਰ, ਏਕੌਕਾਰ, ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ, 

ਸਾਹ, ਸਾਈਂ, ਸੁਆਮੀ, ਸਾਹਿਬ, ਸਾਂਵਲ-ਸੈਦਰ, ਸਚਾ-ਪਾਤਿਸਾਹ, 

ਸਤਿ-ਪੁਰਖ, ਸਬਦ, ਸ੍ਰੀਧਰ, ਸ੍ਰੀਹਰਿ, ਸੀਨਿਵਾਸ, ਸ੍ਰੀਪਤਿ, 
ਸੁਲਤਾਨ, ਸੂਤਰਧਾਰ, ਸਿਵ , ਹਰਿ, ਹਰਿਰਾਇ, ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ, 

ਕਰਤਾਰ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਕਾਦਰ, ਕਾਨ੍ਹਿ, ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧੀ, 

ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਕਮਲਾਪਤਿ, ਕਮਲਾ ਕੰਤ, ਕੇਸ਼ਵ, 

ਖਸਮ, ਖਾਲਕ, ਖੁਦਾ, ਗੋਸਾਈਂ, ਗੋਵਰਧਨਧਾਰੀ, ਗਿਰਧਰ, 

ਗਿਰਧਾਰੀ ਗੋਸਾਈਂ, ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਪਾਲ, ਗੋਪੀਨਾਥ, ਗੋਰਖ, 

ਜਗਨਨਾਥ, ਠਾਕੁਰ, ਦਾਮੋਦਰ, ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾਰ, 

ਦੀਨ-ਦਿਆਲ, ਦੀਨਾਨਾਥ, ਧਰਨੀਧਰ, ਨਰਹਰਿ, ਨਰਪਤਿ, 

ਨਰਿੰਦਰ, ਨਿਰੈਜਨ, ਨਾਰਾਇਣ, ਪੁਰਖ-ਪੁਰਾਤਨ, ਪ੍ਰਭੂ , 

ਪਰਮੇਸਰ, ਪਾਤਿਸਾਹ, ਪਾਰਬ੍ਹਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਲਿਰਾਮ, 

ਬਨਵਾਰੀ, ਬਨਵਾਲੀ, ਬਿਸਨ, ਬੀਠੁਲ, ਭਗਤ- ਵਛਲ , 

ਹਰਿ-ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ - ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫ਼ ਗੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੇਂ /ਵੇਰਲਾ ਪੀਵੈ / ਵਜਹ 

ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਏਕਾ ਨਾਂ /ਨਦਾ ਜਾਪ ਜਾ ਜੀਵੈ /(ਗੁਰੀ੍.੪੦੦)। 

“ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਮ-ਮਹਾ-ਰਸ ਚਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਪੂਰਣ ਪੁਰਖ ਬਣਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ - #ਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ / ਪੁਰਨ ਪਰਲ ਨਹ 

ਡੌਲਾਨੇ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੨੮੯)। 

ਹਰਿ-ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਦਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਭਗਵਤ, ਭਗਵਾਨ, ਭਗਵੰਤ , ਭਵਤਾਰਨ, ਮਕਸੂਦਨ, ਮੋਹਨ, 

ਮਨਮੋਹਨ, ਮਾਧਉ, ਮੁਕੰਦ, ਮੁਰਾਰੀ, ਰਘੂਨਾਥ, ਰਘੁਨੰਦਨ, 

ਰਿਖੀਕੇਸ, ਰਥ, ਰਾਮ, ਰਮਈਆ, ਆਦਿ। 

ਗੁਣ-ਕਰਮ ਵਾਚਕ ਨਾਮ : ਉਜਲ-ਕਰਤਾ, ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ, 
ਅਕਥ, ਅਥੈ, ਅਗਮ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅਪਾਰ, ਅਗਾਧ, 

ਅਸਚਰਜ, ਅਗੋਚਰ, ਅਚਲ, ਅਚੁਤ, ਅਛਲ, ਅਛੇਦ, ਅਜਰ, 

ਅਜੂਨੀ, ਅਡੋਲ, ਅਤੁਲ, ਅਤੋਲ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅਥਾਹ, 

ਅਨੰਤ, ਅਨਾਥ, ਅਨਭਉ, ਅਕੁਲ, ਅਪਾਰ, ਅਪਰੈਪਰ, 

ਅਬਿਚਲ, ਅਬਿਗਤ, ਅਬਿਨਾਸੀ, ਅਭੇਦ , ਅਭੁਲ , ਅਭੇਵ, 

ਅਭੈ, ਅਮਰ, ਅਮੁਲ, ਅਮੋਲ, ਅਮੋਲਕ, ਅਲਖ, ਅਲੇਖ, ਅਲੋਪ, 

ਸਖਾ, ਸਹੁ, ਸਹਾਈ, ਸਜਣ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਤਿਨਾਮ, 



ਨਾਮੀ 

ਸਤਿ-ਪੁਰਖ, ਸਮਰਥ-ਪੁਰਖ, ਸੁਖਦਾਤਾ, ਸਰਬਨਿਵਾਸੀ, 

ਸਾਜਨੜਾ, ਸੈਭੰ, ਸਰਬਾਤਮ, ਕਲਾਧਾਰੀ, ਕਰੀਮ, 

ਗਰੀਬ-ਨਿਵਾਜ, ਗੁਣਤਾਸ, ਗੁਣਨਿਧਾਨ, ਘਟ-ਘਟ-ਵਾਸੀ, 

ਦੁਖ-ਹਰਤਾ, ਦੇਵਨਹਾਰ, ਧਨੀ, ਨਾਥ, ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਾਲਮ, 

ਨਿਰਲੇਪ, ਪਤਿਤਪਾਵਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰ, ਪੀਤਮ, ਬੇਅੰਤ, 

ਬੈਰਾਗਰੋ, ਬੈਦ-ਖਲਾਸ, ਬੈਧਪ, ਭਰਤਾ, ਭਤਾਰ, ਮਾਲਿਕ, 

ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਠਬੋਲੜਾ, ਮਿਤਰ, ਮੋਲਣਹਾਰ, ਮੀਤ , 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਮੀਰ, ਯਾਰ, ਰਸਿਕ, ਰਸੀਆ, ਰਹੀਮ, ਰਾਖਣਹਾਰ, 

ਰਤਨਾਗਰ, ਲਾਲਨ, ਆਦਿ। 

ਨਾਮੀ : ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ “ਨਾਮੀ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। “ਨਾਮੀ” ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸੈਬੰਧ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ”। 

ਨਾਰਦ : ਇਕ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੇਖ “ਰਿਗ-ਵੇਦ” 

ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਤ 

ਮਹਾ-ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ 

ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ 

ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਉਲੇਖ 'ਐਤਰੇਯ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ', 'ਮੈਤ੍ਰਾਯਣੀ ਸੰਹਿਤਾ”, 'ਛਾਂਦੋਗ੍ਯ 
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ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

“ਨਾਰਦ-ਭਕ੍ਤਿ-ਸੂਤ੍ਰ', “ਨਾਰਦੀਯ-ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ' ਆਦਿ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਰ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਦੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

'ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ' (ਪੂਰਵਾਰਧ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ 

ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੌੜੇ ਹਿਮਾਲਯ ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਤਪਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ 

ਸੀ। ਇੰਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਪ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 

ਪਰ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਕਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਇਸ 

ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਮ ਦੇ ਭਸਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ 

ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਤਪਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਾਮ 

ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ 

ਗੱਲ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਦਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 
ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ' ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। 

ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨ ਆਈ। ਫਿਰ 

ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ 

ਬਿੱਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਨਾਰਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਹੋਰ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ 

-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।“ਨਾਰਦ' ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ 

ਸਮ੍ਰਿਤੀ-ਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਮੋਕ੍ਸ਼-ਧਰਮ ਦੇ “ਨਾਰਾਯਣੀਯ 

ਆਖਿਆਨ” ਵਿਚ ਨਾਰਦ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਦੇਸ਼ ਵਲ ਕੀਤੀ ਯਾੜ੍ਹਾ 

ਦਾ ਬਿੱਤ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਨਰ-ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ 
ਤਪਸਿਆ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ 'ਪਾਂਚਰਾਤ੍' ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਾਇਆ 

ਹੈ। 
ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਪਰਮ-ਭਗਤ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਦਾ 

ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਦੀ 

ਵਾਰ ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ -- /ਹੈਂਦੂ ਮਲੇਂ ਭੂਲੇ ਅਲੁਟ 

ਸਾਂਗੀ/ ਨਾਗੰਦ ਕਹਿਆ / ਪੁਜ ਕਰਾਂਗੀ /(ਗੁ.ਰੀ.੫੫੬)। 

ਨਾਰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਦਾ ਇਕ ਵੀਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ 'ਮਹਤੀ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਮਗਨ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਧਰੂ (ਧੂਅ) ਆਦਿ ਅਨੇਕ 

ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਲਨਿਧੀ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਸੁਅੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 

ਸੀ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੌਨਿਆ ਨੂੰ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ ਤੋਂ` ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਬੈਦਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਕੈਨਿਆ 

ਨੇ ਵਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਰਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾਰਦ ਨੇ 

ਜਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ' (ਸ਼ਾਂਤਿ-ਪਰਵ) ਵਿਚ ਨਾਰਦ ਦੇ ਬੈਦਰ-ਮੂੰਹਾ ਹੋਣ 

ਦਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਇਸ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ “ਪਰਬਤ” ਦੇ ਆਖਿਆਨ ਵਿਚ 

ਵਰਣਿਤ ਹੈ। 

ਪਰਵਰਤੀ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮ ਇਕ 

ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਨਾਰਦ 

ਨਾਚ ਕੱਲ ਕਾ ਭਾਉ / ਜਤੀ ਸਤਾ ਕਹ ਰਾਹ ਪਾਇ / 

(ਗੁ.ਰੰ.੩੪੯)।ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਲਹ-ਕਲੇਸ਼ 

ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ; ਝੂਠੀਆਂ 



ਨਾਰਾਇਣ 

ਸੱਚੀਆਂ ਦਸ ਕੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ “ਨਾਰਦ 

ਮੁਨੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਲ 'ਕਲ੍ਹ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ 

ਜੋ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਨਾਰਦ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਤੱਥ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਨਾਰਦਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ, ਭਗਤੀ ਸਾਧਕ, ਕਲਹ-ਕਲੋਸ਼ 

ਦਾ ਜਨਕ ਆਦਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੂਪ ਹਨ। 

ਨਾਰਾਇਣ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 
ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਉਤਪੱਤੀ 

-ਮੁਲਕ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ (1) ਜਲ (ਨਾਰ) ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ; (2) ਨਰ-ਸਮੁੱਚ (ਨਾਰ) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, 

ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ; (3) ਨਰ 

(ਕਰਤਾ-ਪੁਰਸ਼) ਤੋੱ' ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ। 
ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਵਨ-ਪਰਵ, 

187-89) ਦੇ ਇਕ ਆਖਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਲਯ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਜਦ ਉਹ ਜਲ ਵਿਚ ਤਰਦਿਆਂ ਤਰਦਿਆਂ ਥਕ ਗਿਆ ਤਾਂ 

ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ (ਜਲਾਸ਼ਯ) ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਹੜ ਦਾ 

ਬ੍ਿਛ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਟਹਿਣੀ ਉਤੇ ਪਲੰਘ ਵਿਛਿਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਂ ਕੇ 

ਬਿਸਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। 

ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜੜ-ਚੇਤਨ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ 

ਵੇਖਿਆ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ 

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ' ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਰੀਰ ਤੋ 

ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ 

ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ “ਨਾਰ” (ਜਲ) ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ “ਨਾਰਾਇਣ” 

(ਜਲ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ) ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਣੂ , ਬ੍ਹਮਾ, 
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ਇੰਦ ਹਾਂ। ਅਗਨੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਪਿ੍ਥਵੀ ਚਰਣ ਹਨ, ਚੰਦੁ ਅਤੇ 

ਸੂਰਜ ਨੌਤਰ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੈਨ ਹਨ। ਪਵਨ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਜਗਤ ਲਈ ਜਲ 

ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈ 

ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸੈਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

ਅਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਵਤਰਿਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਹਾਂ। 
ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵੈਸ਼ਣਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ 

ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਰਿਪੇਖ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੌੱਡ ਰਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਉਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ-- ਨਾਲ 

ਨਿਰੰਜਨ ਨਨੈਰਿ ਨਾਰਾਇਣ /ਲਸ਼ਨਾ ਨਮਰਤਾ ਪਾ੫ /ਬਲਾ/ਇਣ / 

ਨਾਰਗਇਣ ਸਭਾ ਮਨਹਿ /ਨਿਵਾਸ਼/ ਨਾਰਾਇਣ ਘਟ ਘਟ 

ਪਰਗਾਸ਼/ਨਾਰ/ਇਣ ਕਹੜੇ ਨਗੰਕੇ ਨ ਜਗਹ / ਨਾਰਗਇਣ ਸਵਾ 

ਸ਼ਗਲ ਫਲ ਪਾਨਹਿ/ ...(ਗੁ.ਰੀ੍.੮੬੮)। 

ਨਾਰੀ-ਚੇਤਨਾ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਣ ਦਾ 
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾਰੀ-ਚੇਤਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਤਿ 
ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤਿ ਦੀ 

ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ 

ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸਦਾ 
ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿਤਨਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀਆਂ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਰਥ-ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਕ ਤਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ 

ਸੋਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ 

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਗੌਰਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪਮਈ ਅਤੇ ਨਾਰਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਾਥ-ਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਣ-ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸਵਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪਰੋਖ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 

ਨਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ' ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 

ਹੈ। ਕਬੀਰ ਆਦਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਸੈਕੋਦ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਬੀਰ-ਬਾਣੀ (ਕਬੀਰ 
ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ”, ਪੰਨਾ 31) ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਦੀ 
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ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ, ਮੁਕਤੀ, 

ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ -- ਨਾਗ 
ਨਸ਼ਾਵੈ ਤੀਨ ਸ਼ਖ ਜੋ ਨਰ ਪਾਸੋ ਹੋਇ/ ਭਗਤਿ ਮਕਾ/ਤ /ਨਿਜਾ 

ਗ੍ਰਯਾਨ ਮੈ ਧੰਨ ਨ ਸ਼ਕਈ ਕੀਇ/ 

ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮਨਂਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਣ 

ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਕਾਮਿਨੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਸਦੇ ਅਰਧੰਗਿਨੀ 

ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੋਧ 

ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ 

ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 

ਅਕੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਦੇ 

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸੇ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਰੀ ਦੇ ਮਰਣ ਉਪਰੇਤ 

ਦੂਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਤੋ ਨਾਰੀ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਨਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਧਾਰਣ ਨਹੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਰੀ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕੇਵਲ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਹੀ ਹੈ - ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਨ ਭੰਡਿ /ਨੌਂਅੀਆ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਨੁ / 

ਭੰਡਹਹਾ ਹੋਵੈ ਦੌਸ਼ਤਾ ਭੰਡਹ' ਚਲ ਰਾਨੁ / ਭੰਡ ਮਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਆ 

ਭੀਡਾ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ / ਸੌ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਧੀਆੰ /ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ 

ਰਾਜਾਨ / ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੂ ਉਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੇਂਇ/ ਨਾਨਕਾ 

ਭੰਡ ਬਾਹਰਾ ਏਕਾਂ ਸ਼ਚਾ ਸੋਇ /(ਗੁ.ਰੀ.੩੭੩)। 

ਨਾਰੀ ਸੈਬੈਧੀ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਕਾਮਿਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕਾਮ- 

ਬਣਾਂ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਿਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ 

ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 
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ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ 

ਸੁਝਾਈ ਹੈ - ਸ਼ਤੀਆ ਏਹ ਨ ਆਥੀਅਨ ਜੋ ਮਡਿਆ ਲਗਾ 

ਜਲੰਨੈ / ਨਾਨਕ ਸ਼ਤੀਆ ਜਾਣਨਆ/ਨੇ /ਜੇ /ਝੈਰਹੇਂ ਚੌਟ ਮਰੰਨਿ/ 

ਭਾ ਸੌ ਸ਼ਤੀਆ ਜ਼ਾਣੀਆਨੇ ਆਲ ਸੰਤਨ ਰਹੰ/ਨੇ /ਸ਼ੇਵੈ ਸਾਈ 
ਆਪਣਾ /ਨੈੜ ਉਨ ਸੰਮਾਲੰਨਨੇ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੭੮੭)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਥਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੀਲ, ਸੈਜਮ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਤਮ ਮਨ 

ਲਿਆ ਹੈਂ -- ਦੇਖਾ ਦੋਖੀ ਮਨ ਹਨ ਜਲਿ ਜਾਈਐ /ਪ੍ਿਆ ਸੰਗੁ 

ਨ ਪਾਵੈ ਬ੍ਹ ਜੀਨਿ ਭਵਾਈਐ /ਨਨੈਲ ਸੰਜਮ /ਰਿਆ ਆਗਿਆ 

ਆਨ / ਤਿਸ਼ ਨਾਗ ਕਉਂ ਦੁਠ ਨ ਜਮਾਨੌ / ਕਹੁ ਨਾਨਕ #ਿਨਿ 

ਪਿਉ ਪਰਮੰਸ਼੍ਰ ਕਾਨ ਜਾ/ਨਿਆ/ ਧੰਨੁ ਸ਼ਤਾੀੰ ਦਰਗਹ 

ਪਰਵਾ/ਨੈਆ।(ਗੁ ਰ੍.੧੮੫)। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੁਮਾਰ-ਗਾਮੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 

ਠੀਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ 
- ਭਾਚਲ ਕਰਮ ਕਨ”ੰਨੇ ਕੁਲਖਨ? /ਪਰ ਕਾ ਸ਼ਹਲੁ ਨ 

ਜਾ/ਨੇਆ/(ਗੁ.ਰੀ.੧੧੯੭)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ 

ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ 

ਪ੍੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸ਼ੌਹਾਗਣ? ਤੁਸ ਰ/ੱਵਆ 

/ਕੈਨਾੰ ਗੁਣਾ/ ਸਗੰਜੈ ਸੰਤ ਸਗਾਗੀਆ ਮਿਠਾ ਬੌਲਣ?/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੭)। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਔਰਤ ਦਾ 

ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਵਿਕਾਰ-ਗ੍ਸਤ ਹੈ 

- ਮਰ /ਝਨ /ਨੈਆ /ਤਲ਼ੁ ਧਨ ਅੰਗਾਰਾ / ਪਰ ਪਿਰ ਰਾਤਾ 
ਖਸਮੁ ਵਿਸ਼ਾਨਾ/ ਜਉ ਬੇਲੂਆ ਪੂਤ ਬਾਹ ਕੌ ਕਹੀਐ /ਤਓਂ 
ਫੌਕਟ ਕਾਰ /ਵਿਕਾਰਾ ਹੋ /(ਗੁ.ਰ.੧੦੨੯)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈਆਂ 

ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਭਰਤਾ ਕਹੈ ਸ਼ ਮਨੰਆੰ /ਇਹ 
ਸੀਗਾਰ ਝਣਾ/ਏ ਗੀ / ਦੂਜਾ ਭਾਉ /ਵਸਾਗੀਐ ਏਹ ਤੰਲੌਲਾ ਖਹਇ 

ਕਾਮਿਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਗਾਛਹ ੫ਤ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭੁਆ/ਨ/ 

ਨ ਭਣਹਾ ਸਚ ਦੌੜ ਸ਼ਵਾ/ਨ //ਮ੍ਰਵ ਸ਼ੋਵਹ ਪ੍ਰਭਾ ਪ੍ਰੰਮਅ ਅਧਾਰ / 

ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਾਂ /ਝ੍ਯ /ਤਿਆਸ /ਨੇਵਾ/ਰੇ /(ਗੁ.ਰੰ.੧੧੮੭)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਤੀ-ਪ੍ਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ 

ਗੰ/(ਗੁ.ਰੌ੍.੪੦੦)। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੋਸ਼ਠ ਨਾਰੀ ਬਣਨ 

ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ, ਖਿਮਾ, ਮਿਠਾ ਬੋਲਣਾ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਹਿਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਨਿਵਣੁ ਸ਼ ਅਰ ਖਵਣੁ 

ਗੁਣੁ ਜਹਥਾ ਮਣਆ ਮੰਤ / ਏਂ ਤਰ ਡੈਣੇ ਵੈਸ਼ ਕਰਿ ਤਾ ਵਿ 

ਆਵਾਂ ਕੰਤ /(ਗੁ.ਰੰ.੧੩੮੪)। 



ਨਾਲਿ-ਕੁਟੈਬ 

ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਉਪਦਿਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਕੇ 

ਨਿਉਲੀ/ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ 

ਆਖ਼ਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਮਲ-ਨਾਲ ਤੋ ਬਾਹਰ 
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ 

ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਿਰ-ਸੋਹਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਆਚਾਰਵੀ/ਤਿ ਸ਼ਾਈੰ ਪਰਧਾਨ /ਸ਼ਭ /ਲਿੰਗਾਰ 

ਝਣੰ ਤਿਸ਼ /ਨਿਆਨ /ਸਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸ਼ਾ ਸਭਰਾਈ ਲੇ /੫/ਓ ਕੰ 

ਫੀਗਿ ਸ਼ਵਾਗੀ ਜੀਉ / ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏਂ/ ਜੋਂ 

ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਲ ਸੈਕੇਤ 

ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਨਗੱਲੇ ਕਟੰਲ ਸਾਲ ਵਰਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਭਾਲਣ #ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਗਇਆ /(ਗੁ .ਰੀ੍.੩੫੦)। 

ਨਾੜੀਆਂ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਉਲੋਖ 
ਯੌਂਗਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਠਯੋਂਗ ਵਿਚ 

ਪੰਨੇ ਐੱਲ ਲਈਂ #ਗ ਲਾਏ //ਕ੍ਠ ਸੋਹਾਗਾ ਵਰ ਅਗਨਾ ਆਗੰਚਰ 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰੰਮ ਸਾਧਾਗੀੰ ਜੀਉ /(ਗੁਰੀ.੯੭-੯੮)। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨਤਾ 

ਵਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿ 
ਦੁਰ-ਭਾਵਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ 

ਪਰ-ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਚੀ ਦੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਘਰ ਕੰ ਨਰ ਤਿਆਗ 

ਅੰਧਾ/ ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਸਉ ਘਾਲ ਧੰਧਾ/ ਜੰਸੇ ਉੱਸਲ ਦਿ ਸਆ 

/ਝਗਸਾਨਾ/ ਅੰਤ ਕਾਂ ਬਾਰ ਆਆ ਲਪਟਾਨਾ/ ਪਾਧ ਕਾ ਘਰ 

ਅਗਨੌ ਮਾਹਿ / ਜਲਤਾ ਰਹੈ #ਟਵੈ ਕਲ ਨੰਹਿ/(ਗੁ.ਰੀ.੧੧੬੫)। 

“ਫਨਹੇ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ -- 

ਨਾੜੀ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਲਿਨੀ 

ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 

ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ --ਇੜਾ, ਪਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਾ। 

ਨਾੜੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਕਈ ਨਾਮਾਂਤਰ ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ -ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਅਗਨੀ। 

ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਖਮਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ-ਨਾੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੜਾ ਅਤੇ 

ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਿਨੀ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ 
ਉਪਰ ਵਲ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਲਾਧਾਰ ਤੋਂ" ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਰੰਧ੍ਰ 

ਤਕ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਪਿੰਗਲਾ' ਇਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਪਗਾਤ੍ਰਿਆ ਰਾਵਣ ਜਾਹਿ ਐਲ ਤਾ ਲਾਜੀਆੰਹ/ /ਨੈਤ ਪ੍ਰਤਿ 
/ਨਿਗੰਨਾ ਪਦਾਰਥ /ਛਦ੍ਰ ਕਤ ਢਾਕਾਨਆੰਨ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੬੨)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ 

ਕੁਮਾਰਗ-ਗਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਪਰ ਨਾਲੀ ਆ 
ਭੈਣ ਵਖਾਣੰ, ਪਰ ਨਾਨ ਦੇ ਨੰੜ ਨ ਜਾਵੰ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ 

ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੈ / 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ 

ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿੰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮੁਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਤਕ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ।'ਸ਼ਡਚਕ੍ਭੇਦ' ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਥੇ 

ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਯੋਗੀ 

ਸਦਾ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਹੈ - ਧਨ ਪਰ ਏਹ 

ਨ ਆਥੀਆ/ਨੈ ਬਹਾਨੇ /ਏਕਠ ਹ/ਏ / ਕਾ ਜੀਤ ਦੁਇ ਮਰਤਾ 

ਧਨ /ਮ੍ਰ ਕਹੀ ਸੋਇ /(ਗੁ .ਰੋ੍.੭੮੮)। 

ਨਾਲਿ-ਕੁਟੈਬ : ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਟੰਬ (ਕੁਲ) ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, 

ਬ੍ਰਹਮਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਰੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਆਖਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ 
ਕਿ ਉਹ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਦਾ ਮੁਢ ਲਭਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਭਾਲਣ 

ਲਈ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ 

ਉਥੇ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਰ ਨ ਪਾ ਸਕਿਆ। 

ਮੁਦ੍ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 

ਕਰਦਿਆਂ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -/ਏੜਾ /ਪਿੰਗਲਾ 

ਸ਼ੁਯਮਨ ਝੰਦੇ ਏ ਅਵਗਨ ਕਤ ਜਾਹ /(ਗੁ.ਰ.੩੩੪)। 

ਨਿਉਲੀ/ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ : ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਹਠ-ਯੋਗ (ਵੇਖੋ) 
ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਕਫ਼ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਟ-ਕਰਮਾਂ (ਵੇਖੋ) ਦੀ ਲੋੜ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ 

ਅਤ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਉਲੀ (ਨੌਲਿ) 



ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -ਨਿਓਲਾੀ ਕਰਮ ਕਠੈ ਬਹ 

ਆਸਨ /(ਗੁ.ਰੋ੍. ੨੬੫)। 

ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ : ਖਟ (ਛੇ) ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਗੌਤਮ 

ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 

'ਅਕ੍ਸ਼ਪਾਦ' ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕ੍ਸ਼ਪਾਦ 

ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਉਸ ਦਾ ਗੋਤ੍ਰੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਈਸਾ-ਪੂਰਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ 532 ਸੂਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਤੂਵਾਦੀ 

ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

-ਪ੍ਤਖ, ਅਨੁਮਾਨ, ਉਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ 

ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਤੱਖ ਗਿਆਨ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ 

ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਬਾਹਰਲਾ ਅਤੇ 

ਅੰਦਰਲਾ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਸਤੂਮਵਿਸ਼ੇ ਦਾ 
ਸਾਖਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਜੇ ਅੱਖ, ਕੌਨ ਵਰਗੀ 

ਬਾਹਰਲੀ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਹਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ਜੇ ਵਸਤੂ/ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕੇਵਲ ਮਨ ਨਾਲ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸ-ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਇੰਦੀਆਂ 

ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਏ' ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 

ਅਗਨੀਮਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਰਬਤ ਪੱਖ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਸਾਧ੍ਯ ਹੈ ਅਤੇ 

ਧੂੰਆਂ ਸਾਧਨ। 

“ਉਪਮਾਨ” ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸੈਬੈਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਦ੍ਰਿਸ਼ 

ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਉਹੀ ਉਪਮਾਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਸੀ' ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਨੂੰ 

ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੋਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗਊ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀ 

ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਪਮਾਨ 

ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ 'ਸ਼ਬਦ” ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ 

ਅਥਵਾ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ, ਬਚਨਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ 

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਸ਼ਬਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਵੇ' ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤ 

ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਸਾਡਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ “ਪ੍ਰਮਾਣ” ਹੈ। 

ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਤ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਮੋਯ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਯ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਵੇ -ਆਤਮਾ, ਸ਼ਰੀਰ, ਇੰਦੀਆਂ, ਅਰਥ, ਬੁੱਧੀ, ਮਨ, 

ਪ੍ਵਿੱਤੀ, ਦੋਸ਼, ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਯ -ਭਾਵ (ਪੁਨਰ-ਜਨਮ), ਫਲ, ਦੁਖ ਅਤੇ 
ਮੋਕ੍ਸ਼ (ਅਪਵਰਗ)। ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਆਇ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ, ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੈਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ 

ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ 

ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮਨ ਅਣੂ ਹੈ, ਸੂਖਮ, ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਮਨ 

ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਦੇ 

ਗਿਆਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 

ਵਸਤੂਮਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਨਿਯਤ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਅਤੇ 

ਸਾਧ੍ਯ (ਵਸਤੂ) ਦੇ ਨਿਯਤ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ 'ਵਿਆਪਤੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਧ੍ਯ (ਵਸਤੂ) ਅਤੇ ਸਾਧਨ (ਚਿੰਨ੍ਹ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਪੱਖ” 

ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇ। 

“ਸਾਧ੍ਯ” (ਵਸਤੂ) ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ 
ਹੋਵੇ ।'ਸਾਧਨ” ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਧ੍ਯ ਨਾਲ 

ਨਿਯਤ ਸੈਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਰਹੇ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਰਬਤ ਅਗਨੀਮਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 

ਆਤਮਾ ਲਈ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਆਦਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨਿਮਿਤ 

ਇਕ ਕਾਰਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਇੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀ' ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਸ ਵਿਚ ਚੈਤਨ੍ਯ (ਗਿਆਨ) ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈਤਨ੍ਯ 

ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਤ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰਜਿਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਅਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀ 

ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ 

ਚੈਤਨ੍ਯ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰੇ ਸੈਬੈਧਾਂ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੈਤਨ੍ਯ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਤਮਾ ਸੂਖਮ, ਅਮਰ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ 
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ਗਿਆਨ, ਰਾਗ-ਦ੍ਰੈਸ਼, ਮੋਹ ਆਦਿ ਤੋਂ' ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ 

ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 

ਪਾਪਮਈ ਅਥਵਾ ਪੁੰਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਤੱਤ੍-ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ 

ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਤ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਖ੍ਯ ਵਾਲੇ “ਅਪਵਰਗ' 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੈਤਨ੍ਯ-ਹੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ 

ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਨੋਕ। 

ਹਰ ਇਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਵੱਗ ਅਤੇ 

ਲਈ “ਅਗਦੁ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ - ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ 

ਕਾ ਗਲ ਥਕਾਂ ਅਗਦੂ ਪੜੇ ਸੌਤਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋਂ /(ਗੁ.ਰੀ੍ .੭੨੨)। 

ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣ ਸੈਪੰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਔਰਤਾਂ :ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਮ-ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

“ਅਗਦ' ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦੇ “ਅਕਦ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ 

ਇਕਰਾਰ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਆਤਮਾ (ਜੀਵ) ਅਲਪੱਗ ਹੈ। ਗਿਆਨ (ਚੈਤਨ੍ਯ) ਆਤਮਾ 

ਦਾ ਇਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ 

ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਣ ਈਸ਼ਵਰ । ਜਿਵੇਂ ਘੁਮ੍ਰਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ 

ਆਰੋਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ 

ਨੂੰ 'ਨਿਕਾਹ' ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋ' ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। 
“ਨਿਕਾਹ” ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਲ੍ਹਾ ਕਾਅਬੇ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੁਲ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋੜੇ ਹੀ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ, ਪਾਲਨਾ 

ਅਤੇ ਸੈਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵਸਤੂਵਾਦੀ 

ਅਤੇ ਬਹੁ-ਤੱਤ੍ਰਵਾਦੀ ਹੈ। 

ਨਿਹਕਾਮੀ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ (ਨਿਸ਼੍ਕਰਮਨ੍) ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਨਾ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ਹੋਵੇ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ 

ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ̀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 

ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਗੁਰਮੁਖ” (ਵੇਖੋ) ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਦੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਉਤੇ ਆਰੋਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਨਿਹਕਾਮੀ' ਨੂੰ 

ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ 

ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੁਲ੍ਹਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਆਹ 
ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਲ੍ਹੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਸਤਾਵ 

ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦੁਲ੍ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਿਗ 

ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹੋਣ। 

ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 'ਮੇਹਰ” ਦੇਣ ਦੀ 

ਪ੍ਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ-ਧਨ ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਸਬ-ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ “ਨਿਹਕਾਮੀ” ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ -ਸੋ 

ਨਿਗਮ : ਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤ੍-ਭਾਗ ਨੂੰ “ਨਿਗਮ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ-ਪੱਧਤੀ ਸੁਤੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਖਿਆਤ 

ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ “ਨਿਗਮ” ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । 

/ਨਿਹਕਾਆੰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਚਾਰੇ। #ੰਤਾਨ ਤਤ /ਨਿਆਨਨੇ ਹਉਮੈ 

ਮਾਰੋ /... ਹਉਮੈ ਕਰੋ ਨੈਹਕਰ੭ਨ0 ਨ ਹੋਵੈ /ਗੁਰ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਹਓਸੰ 

ਲੌਵੈ / ਅੰਤਾਨ /ਥੈਬੌਕੁ ਸ਼ਦਾ ਆਪ ਵ7ਚਾਨੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦਾ ਗੁਣਾ 

ਗਾਵ/ਣਆ/(ਗੁ.ੌ੍.੧੨੮)। 

ਨਿਕਾਹ : ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਨਿਕਾਹ” 

ਚੂੰਕਿ “ਵੇਦ” (ਵੇਖੋ) ਸਾਖਿਆਤ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ 

ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਗਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ --ਠਾਢਾ 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੋਗਮ ਲੰਚਾਣੌ /(ਗੁ ਰੀ .੧੩੫੦)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਦੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੂੜ੍ਹ , ਗੁਪਤ ਅਤੇ 

ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਦ (ਨਿਗਮ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ 
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-ਗਣ ਗੁੜ ਗੁਪਤਾ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਹੇ / 

(ਗੁ.ਰੀ.੩੫੯)। 

ਪਰ ਜੋ ਗਿਆਨ-ਪੱਧਰੀ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ 
ਅਨੁਭਵ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਰਕ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਿਜਘਰ 

/ਤਿਲ ਝੂਆੜ /ਜਿਉ ਨੁੰਵੇ ਦਾਨੇ ਖੋਤਾ /(ਗੁ ਰੀ. ੪੬੩)। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋ ਪਾਰ 

ਉਤਾਰਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।ਉਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਸਹਿਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ -/ਨੈਗਨੇ ਕਓ ਗਤਿ ਕਾਲੀ ਨਾਹ/ ਆਵਗਾ/ਟੇ ਮਠ 

ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ “'ਆਗਮ'” (ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ 
ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਗਮ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਚੋਟਾ ਖਾਗੰ/(ਗੁ.ਰੀ. ੩੬੧)। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਪਟੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਵਿਚ ਨਿਗੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ -ਸ਼ੰਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹਾ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਕੇ 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਗੁਰਾ ( ਵਿਅਕਤੀ) : ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜਾਂ ਗੁਰੂ (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਇਤਨਾ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਤੋ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਤਿ ਅਧਿਕ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਜੋ 

ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ , ਉਹ 'ਨਿਗੁਰਾ' ਹੈ। ਸਿੱਖ 

ਗੁਰ ਨਹਾ ਕੋਈੰ ਨਿਰਗਾਠੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਝਰਾ/(ਗੁ ਰੰ. ੪੩੫)। 

ਨਿਗੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾ ਆਵਾਗਵਣ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ -ਸੋ /ਨੇਗਰਾ ਜੋ ਆਨੇ ਜੰਮੇ ਨੇਗਠੇ ਆਵਣ 

ਜਾਵ/ਣੇਆ/(ਗੁ.ਗ੍੍.੧੧੭)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ 

ਹੈ ਕਿ ਨਿਗੁਰਾ ਭਾਵੇ' ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਅਸਲੋਂ” 

ਉਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋ ਭੁਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ --ਜਿਓਂ 

/ਨਗੁਰਾ ਝਹੁ ਬਾਤਾ ਜਾਣ ਓਹੁ ਹਨ ਦਰਗਹ ਹੈ ਭ੍ਸ਼ਟ7/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍. ੫੨੮)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੈਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਾਗਾਂ, ਵੇਦਾਂ, 

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜੂਠ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨ ਕਰਕੇ , ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋ' ਕਾਫ਼ੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 

ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ 

ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਸਚ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਸੈਥੈਧੀ ਭਾਰਤੀ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਸੈਕਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ 

ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਖ ਜੂਠਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਹ ਗੁਣਹੀਨ ਹੈ - ਨਾਨਕ /ਨੇਗ/ਨਆ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ/ 

ਮਾਹਿ ਫੇਰੇਐ ਮੁਹੁ ਜੂਠਾ ਹੋਇ /(ਗੁ .ਰੰ੍.੧੨੪੦)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੁ ਨੂੰ ਪੌਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨ ਧਾਰਣ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। 
॥ 
[੭ 

ਨਿਜਘਰ : ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਪਰ 

ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਕੋਂਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਥਰੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋ' ਵਾਂਝਿਆਂ ਯੋਗੀ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ 

ਸੋਸਾਰ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ /ਗੁਰ ਗਯਾਂਨ ਹੀਣਾਂ /ਫਰੋ 

ਨੁੱਫ ਲੋਗ?9। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕਲਰੀ-ਭੂਮੀ 

ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ' ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - 

ਕਾਲਾਰੇ ਬੰਸ ਦੁਰਮ/ਤਾ ਐਸਾੰ /ਨੇਗਰੇ ਕੰ ਨੱਨਰਾਣਾੀ/(ਗੁ ਰੀ. 

੧੨੭੫)। ਉਹ ਬਿਨਾ ਜਲ ਦੇ ਡੁਬ ਮਰਦਾ ਹੈ। “ਆਸਾ ਕੀ 

ਵਾਰ' ਵਿਚ ਉਹ ਝੂਠੇ ਤਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਪੂਰਵਕ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਸੁਆਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ -ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੋੜਨਾੰ ਮਨ ਆਪਣੈ ਸ਼ਚੇੜ/ਛਟੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਆਤਮ-ਸਰੂਪ” 

ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ 

ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ-ਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਜੀ 
ਘਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ - ਸਚ ਸਬਦੁ 

ਕਮਾਈਐ /ਨਿਜਘੰਨ ਜਾਈਆ ਪਾਈਆ ਗੁਣਾ /ਨੈਧਾਨਾ/ 

(ਗੁ.ਰੋ੍.੪੩੬)। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ “ਨਿਜਘਰ' ਨੂੰ “ਅਗਮਪੁਰਾ” 

(ਵੇਖੋ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਨਿਜ ਘਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 



ਨਿਤ-ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਨਿਜਘਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਵਸਥਿਤ 

ਹੈ। ਇਹੀ ਸਚਖੰਡ ਹੈ -- ਤਾਨ ਆਹ ਮਨੂਆ ਮਨ ਆਹੇ ਸ਼ਾਚਾ/ਸੋ 
ਸ਼ਾਚਾ ਹਮਲ ਸ਼ਾਚੇ ਰਾਚਾ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੬੮੬)। 

ਨਿਤ-ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ 

ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ -- ਜਪੁ, ਸੋਦਰ-ਸੋਪੁਰਖੁ ਅਤੇ ਸੋਹਿਲਾ। ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪੁਜੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ-ਸੋਹਿਲਾ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੌ' ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਦੁਆਰਾ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਪੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕਲਿਤ 

ਹਨ।'ਜਪੁਜੀ” ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇ' 'ਜਪੁਜੀ” ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, 

“ਰਹਿਰਾਸ” ਸ਼ਾਮ (ਤ੍ਰਿਕਾਲ) ਵੇਲੇ ਅਤੇ 'ਕੀਰਤਨ-ਸੋਹਿਲਾ' ਸੌਣ 

ਵੇਲੇ। ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ -- (1) ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ 
ਵਲੋ ਨਾਵਣਾ ਗੁਗਨ/ਮ ਜਪ ਗੁਰਮੰਤ ਜਪ/ਇਆ/ ਰਾਤਾ 

ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ ਮਇਆ /ਵੇਚ ਉਦਾਸ਼ ਰਹਾ/ਇਆ / (26/4); 

(2) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ ਉਠੇ ਕੈ ਜਾਇ ਅੰਦਾਰੈ ਦਾਨਿਆਈ ਨ੍ਰਵੰਦੋਂ / 

ਸਹਿਜ ਸਮਾਧਿ ਅਗਗੰਧ /ਵਾਚ /ਇਕਾ ਆਨੇ ਹੋਇ ਗੁਰ ਜਾਪ 

ਜਪੰਦੇ /... ਸੰਝੈ ਸ਼ੋਦਰ ਗਾਵਣਾ ਮਨ ਮੇਲਾ ਕੰਨ ਐੱਲ /ਲੰਦੇ / 

ਰਾਤਾਂ ਕਨਗੰਤ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰੇ ਆਰਤੀ ਪਰਸ਼ਾਦ ਵਡੰਦੇ /(6/3)। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 'ਜਪੁਜੀ” 

ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੈਝ (ਸ਼ਾਮ) ਵੇਲੇ 'ਸੋਦਰ” ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 

ਸੌਣ ਵੇਲੇ 'ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ" ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ 

ਆਵੱਸ਼ਕ ਸੀ। 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਤ-ਨੋਮ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ “ਉਪਕ੍ਮ' ਅਰਥਾਤ 
ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗੰਥ ਲਿਖਣ-ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਪਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਰ੍ਰ੍ਥ/ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੇ “ਉਪਸੰਹਾਰ' ਲਿਖਿਆ 

ਨਿੰਦਾ/ਨਿੰਦਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਪਸੰਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ 

ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ 

ਉਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ 
ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ 

ਕਾਵਿ-ਬੈਧਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋ 

ਹਟਵੀ' ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ 

ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੀ 

ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ-ਨਿਰਧਾਰਣ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ 

ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸਫਲ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਨਿੰਦਕ : ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਵੇਖੋ 
'ਨਿੰਦਾ/ਨਿੰਦਿਆ”। 

ਨਿੰਦਾ/ਨਿੰਦਿਆ : ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੁਣਾਂ 

ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਭਣ ਜਾਂ ਥਾਪਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਠ ਪਿਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'ਨਿੰਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸਾਧਕਾਂ 

ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਉਤੇ 

ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੈਤ ਸਾਧਕ ਦੀ 

ਨਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “ਸੁਖਮਨੀ” 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਕੀਤੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 

ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ -- ਸੰਤ ਕੰ 

ਨੈਂਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁ/ਨ ਆਵਤਾਰ/(ਗੁ.ਰੌ੍.੨੭੯)। ਇਕ 

ਹੋਰ ਥਾਂ ̀ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਸੰਤਾ ਕੰ /ਨੈਂਦਾ ਕਰਹ ਨ 

ਕੀਇ/ ਜੌ /ਨੰਦੈ ਤਿਸ ਕਾ ਪਤਨੁ ਹੋਇ /(ਗ ਗੈ੍.੬੭)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਅਨਾਦਰ ਹੀ ਅਨਾਦਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖਮਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵ਼ਿਚ 



ਕਲਿਧਿਆਸਨ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ -- /ਨੈਂਦਾ ਭਲਾ /ਕੇਸੈ ਕ ਨਾਗ/ ਮਨਮੁਸ 

ਮੁਗਧ ਕਰੀਨੈ /ਮਹ ਕਾਲ਼ੇ /ਤੰਨ /ਨੈੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘਨ ਪਵੀਨੇ / 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੭੫੫)। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੈਂਦਾ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ / 
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“ਗੁਣ-ਰਹਿਤ', ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ 'ਗੁਣਾਤੀਤ', ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 

ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਾਸਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ 

ਅਨਿਰਵਚਨੀਯ ਸੱਤ ਦੀ ਸੈਗਿਆ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਂਖ੍ਯ 

ਉਸ ਸਮੇ' ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ 

ਜਾਤਿ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ' 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤੋ , ਰਜੋ ਅਤੇ ਤਮੋ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਥਵਾ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਸਪਰਸ਼, ਪਰਿਮਾਣ, ਪਿਥਕਤ੍ਰ, 

ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ' 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ 

ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀ', ਸਗੋ' ਸੈਵਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਡਟ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ -- /ਨੌਦਉਂ ਨੌਦਉਨਂ ਕਉ ਲੌਗਾ ਨੌਂਦਉ/ 
/ਨੈਂਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਗੀ/0ਸਨ//ਨੈਂਦਾ ਬਾਪ /ਨੈਂਦਾ ਮਹਤਾਗੀ/ 

ਨੈਦਾ ਨੋਇ ਤਾ ਬੰਕੰ/ਨੇ ਜਾਈਐ / ਨਲ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਹਿ 

ਬਸ਼ਾਈਂਆ / ... /ਨੈੰਦਾਂ ਹਮਨੀ ਪ੍ਰੰਮ/ਪਿਆਨੁ / ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੌ 

ਸੰਯੋਗ, ਵਿਭਾਗ, ਦ੍ਰੈਸ਼, ਯਤਨ, ਗੁਰੁਤ੍ਰ , ਸਨੇਹ, ਸੈਸਕਾਰ, 

ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਧਰਮ, ਅਧਰਮ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂ ਦੇ 24 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ 
ਜਾਂ ਪਰਮਤੱਤ੍ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

'ਸ੍ਰੈਤਾਸ਼ੂਤਰ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (6/11) ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੇਵ' (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇ' - ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ 

ਦੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ 

ਉਧਾਰ / ਜਨ ਕਬਰ ਕਉ /ਨੈਂਦਾ ਸਾਰ //ਨੈਂਦਕਾ ਡੂਝਾ ਹਮ ਉਤਰੇ 

ਪਗੰਡ/(ਗੁ.ਰੀ.੩੩੯)। 

“ਨਿੰਦਾ” ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਨਿੰਦਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ, ਆਤਮ-ਘਾਤੀ, ਜਗਤ 

ਕਸਾਈ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਮਨਮ/# ਆੰਧੇ ਸ਼ਹਿ ਨ ਕਾਈ / ਆਤਮ ਘੜਾ 

ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ 

ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਖੀ, ਸਭ ਨੂੰ 

ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। 

ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਰਣਨ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਯੁਗ-ਯੁਗ 

ਵਿਚ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਅਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਅਥਵਾ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੈਬੈਧੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ 

ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ //ਨੈਂਦਾ ਕਾਨ ਕਾਨ ਬਹਾ ਭਾਰ ਉਠਾਵੈ //ਥਨੁ 

ਮਲੂਗੀ ਭਾਰ ਪਹਚਾਵਾਣਾਆ/(ਗੁ.ਗੀ੍.੧੧੮)। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਦੁਸਟਾ ਨਾਲ ਦੌਸ਼ਤਾੀ 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਜਨਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ 'ਨਿਰਗੁਣ' ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਮਤ 

ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਵੈਰ ਕਠੀਨੇ /ਆਪ ਡਲੋਂ ਕੁਟੰਥ ਸਿਉਂ ਸਗਲ ਕੁਲ 

ਡੌਝੀਨੇ //ਨੈਂਦਾ ਭਲਾ /ਕੇਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀਂ ਮਨਮਥ ਮੁਗਧ ਕਰੀਨਿ/ 

ਨਹ ਕਾਲ /ਤਨ /ਨੈਂਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘਨ ਪਵੀਨੈ /(ਗੁ ਰ੍.੭੫੫)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ - ਜ਼ਉਂ ਦੋਥੋ /ਛਦ੍ਰ ਤਉ /ਨੰਦਕਾ ਉਮਾਹੈ ਭਲੋਂ ਦੇਖਿ ਦੁਥਾ 
ਭਗੀਆ/(ਗੁ.ਰ੍.੮੨੩)। ਫਲਸਰੂਪ /ਨੰਦਕ ਕਾਂ /ਫੋਟਕੇ ਸੰਸਾਰ / 

/ਨੈਦਕਾ ਕਾ ਝੂਠਾ /ਝਓਂਹਾਰ /(ਗੁ .ਰੀ੍.੧੧੫੧)। 

ਨਿਧਿਆਸਨ : ਵੇਖੋ 'ਸ਼੍ਵਣ'। 

ਨਿਮਾਜ : ਵੇਖੋ “ਨਮਾਜ”। 

ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ : “ਨਿਰਗੁਣ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੋ 

“ਨਿਰਗੁਣ-ਮਾਰਗ' ਜਾਂ ਨਿਰਗੁਣ-ਪੰਥ” ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ “ਨਿਰਗੁਣੀਆ” 

ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਾਰਤ 

ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹਾਨ ਨਿਰਗੁਣੀਏ 

ਨਾਲ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੀਪਤਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। 

ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬੜਾ ਔਖਾ 

ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਅਸੈਭਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਣਨ ਦੇ 

ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀ' ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ “ਹਿੰਦੀ ਕਾਵ੍ਯ ਮੇਂ ਨਿਰਗੁਣ 

ਸਪ੍ਰਦਾਯ" (ਪੰਨਾ 158) ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਪੀਤਾਂਬਰਦੱਤ ਬੜਥਵਾਲ 



ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਹਮ 

ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ 
ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਕ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ 

ਪਰੇ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ 
ਰੂਪਕ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਮੂਰਤ ਅਤੇ ਅਨੂਪਮ ਨੂੰ ਗਹਿਣ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅਸਮਰਥ 

ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਚਰ ਹਨ, ਇੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ।” 
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੌਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 
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ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਥ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਪ, ਤਪ, ਸੈਜਮ, ਬ੍ਤ , 

ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੈ ਤਵਾਦ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਕੀਮਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਚਮ, ਸੈਜਮ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ 

ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨ ਗੋਪੀਆਂ ਸਨ, ਨ ਹੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ, ਨ 

ਗਊਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਗਵਾਲੇ। ਤੌਤ੍ , ਮੰਤੁ , ਪਾਖੰਡ ਆਦਿ 

ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਬੈਸਰੀ ਵੀ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਧਰਮਾਚਾਰ ਵੀ 
ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਵਿਅਕਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ -- 

(੧) ਸੋਚ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੰ ਸ਼ੋਚੰ ਲਖ ਵਾਰ/ ; (੨) ਸਹਸ 

#ਨਆਣਪਾ ਲਥ ਹੋਇ ਤਾ /ਏਕ ਨ ਚਲੈ ਨਲ / (ਜਪੁਜੀ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਿਰਵਚਨੀਅਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੇਖ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ 

ਹੈ ਅਤੋਂ ਤੋਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ-- ਤੋਗੰਮ/ਹਿਆ 
ਡੁੰਹੈ ਜਾਣਨਿ/ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਆ ਪਛਾਣਨ/(ਗੁਰੀ੍.੧੦੮)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਬੜੀ ਰੀਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ 

ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ 15ਵੇ' 
ਸੋਲਹੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤਕ ਅੰਧਕਾਰ 

ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਆਪਤ ਸੀ। ਉਦੋ' ਨ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨ ਆਕਾਸ਼, 

ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਪਾਰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨ ਦਿਨ ਸੀ, 

ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਮੱਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਜਾੜੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਸਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 

ਵਿਚ ਨ ਮਮਤਾ ਦਾ ਜਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸਤਤ 

ਵੀ ਉਦੋ' ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੀਵ-ਜੰਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨ 
ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮਛਿੰਦੁ-ਨਾਥ। ਤਦ ਨ ਗਿਆਨ 

ਸੀ, ਨ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ। ਨ ਹੀ 

ਕਰਮਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਰਣਾਸ਼੍ਮ ਅਤੇ 

ਭੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇਵਤਾ, ਮੰਦਿਰ, ਗਊ ਅਤੇ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਵੀ 

ਨਹੀ ਸਨ; ਯੱਗ ਅਤੇ ਹੋਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ, ਹਾਜੀ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

ਉਦੋਂ ਪ੍ਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀ' ਸਨ; ਨ ਅਹੈਕਾਰ ਸੀ, ਨ ਹੀ 

ਸੋਸਾਰ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਉਦੋਂ ਭਾਵ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਜਨ 

ਨ ਰਾਤ, ਨ ਚੰਦ ਸੀ, ਨ ਸੂਰਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ 

ਸਥਿਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਨ ਹੀ 

ਬਾਣੀਆਂ, ਪਵਨ ਅਤੇ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਤਪੱਤੀ, ਨਾਸ਼, 

ਜੈਮਣਾ-ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨ ਖੰਡ ਸਨ, ਨਾ ਪਾਤਾਲ ਅਤੇ 

ਨ ਹੀ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ । ਉਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਵਹਿੰਦਾ। ਤਦ ਨ ਸਵਰਗ-ਲੋਕ ਸੀ, ਨ ਮਾਤ-ਲੋਕ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਪਾਤਾਲ-ਲੋਕ। ਦੋਜ਼ਖ਼ ਅਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀ' ਸਨ। ਨ 

ਜਨਮ-ਮਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਆਵਾਗਵਣ । ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਇਕ (ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ) 

ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ, ਵੀਰਜ ਅਤੇ ਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ (ਨਿਰਗੁਣ 

ਬ੍ਹਮ) ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਸਤਿ-ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਕਤੇਬ,ਵੇਦ, 

ਸਿਮਿਰਿਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਾਠ, ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ 

ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਲਥਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਗੋਚਰ, ਅਲੱਖ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ 

ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਵਸਥਾ ਲਈ 'ਸੁੰਨ-ਸਮਾਧਿ' ਸ਼ਬਦ 

ਵਰਤਿਆ ਹੈ।'ਸੁੰਨ” ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਅੰਦਰ, 

ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਿਰ ਸਰਬਤ ਵਿਆਪਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ - ਅੰਤਾਰੇ ਸ਼ੌਨੰ ਸ਼ਹਿਰ 

ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨ ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਜਨਮ। ਉਦੋਂ 

ਦੁਖ-ਸੁਖ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਜਤੀ, ਸਤੋਗੁਣੀ 

ਅਤੇ ਬਨਵਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਸਿੱਧ, ਸਾਧਕ ਅਤੇ ਸੁਖ ਭੋਗਣ 

ਵਾਲੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਜੰਗਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 

ਸੰਨੰ 'ਤ੍੍ਭਵਣ ਸੰਨਮ੍ੰਨ /(ਗੁ ਰੀ .੯੪੩)। ਇਸ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਹੀ 

ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ 

17ਵੇ' ਸੋਲਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ।'ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ' ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਗੁਣ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 



ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਹਮ 

ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਅਕਤ ਤੋਂ ਹੀ 
ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ 

ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਹਮ ਤੋਂ ਸਗੁਣ-ਬ੍ਹਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ - 

ਆਵਗਤੌਂ ਨੈਰਮਾ/ਏਲ਼ ਉਪਜੇ /ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸ਼ਗਗੁਣ ਥੀਆ / 

(ਗੁ.ਰ੍.੯੪੦)। 

“ਸਗੁਣ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਵੀ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਕਥਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਸਤਿ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੰਡਨ 

ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਹਨ, ਜਿਥੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਉਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ 

ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਵੇ 

192 ਨਿਰਗੁਣ-ਭਗਤੀ 

ਸਯੰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਿਰਗੁਣ-ਭਗਤੀ : ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ 

ਦੀਆਂ ਸੈਕੀਰਣਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਦਰੋਹ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ' ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਹਨ - ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਆਧਾਰਿਤ । ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ 

ਆਦਿ ਨਾਲ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਸਥੂਲ ਹਨ। ਸੈਤਾਂ 

ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੋਮ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਉਹ ਅਨੁਭਵ 

ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ 

ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ 

ਪ੍ਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ 

ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਛੰਦ ਵਿਚ (ਤੌਠੇਂ ਝੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤਾ ਸੈਤ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋ' ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਅਤੇ 

ਗੰਸਾਲਾ...)। ਅਤੇ, ਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਸੈਗਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਦਾਤਾ, 

ਭਗਤ-ਵੱਛਲ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸੁਆਮੀ, ਸ਼ਰਣ- 

ਦਾਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ 

ਕੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ 

ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ -- 

“56 ਗ਼ਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ /ਨੈਰਭਓ /ਨੈਰਵੈਰ ਅਕਾਲ 

ਮੁਗਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਭ ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼ਾ/ੰਦਾ /” 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਾਸ੍ਯ-ਦੇਵ 

ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਹਮ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਉਸੇ 

ਤੋਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤਕ ਪਸਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ 

ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼-ਪਰੇਪਰਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ 

ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇ' ਇਕੋ 

ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਜਿਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੇ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ 

ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ (ਸਗੁਣ) ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਹਾਰ- 

ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਪ੍ਤਖ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰਾਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ (ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਵਿਤਰਕ') ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਉਤੇ ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਸੂਚਕ 

ਉਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 

ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ, ਓਅੰਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਲਾ, 

ਹੈ ਕਿ ਸਗੁਣ-ਉਪਾਸਨਾ ਨੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 

ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ-ਉਪਾਸਨਾ ਨੇ ਨਾਥ-ਪੰਥੀ ਸਾਧਕਾਂ 

ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਆਚਾਰ ਦੇ ਰੁਖੇਪਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਰਸਮਈ 

ਕਰਤਾ-ਪੁਰਪ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ-ਮੁਰਤਿ, ਅਯੋਨਿਜ, ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਧਨਾ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਰੁਖਪਨ 



ਨਿਰਗੁਣ-ਭਗਤੀ 

ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ 

ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ। ਇਕ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ 

ਪਥ-ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇਂ ਦੂਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਇਕ ਨੇ 

ਸਗੁਣ-ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ- 

ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਸਗੁਣ ਭਾਵ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਹਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਾਹਸ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛਡ 

ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਮ ਸਾਹਸ। 

ਨਿਰਗੁਣ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਕਾਵਿਧਾਰਾ 

ਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ̀ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਧਾਰ 

ਇਸਲਾਮ ਅਤੋਂ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 

ਦਾ ਅਦ੍ਰੈਤ-ਦਰਸ਼ਨ। ਡਾ. ਤ੍ਰਲੌਕੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤ 

(ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ', ਸੈਪਾ.ਡਾ. ਨਗੇਂਦ) ਅਨੁਸਾਰ 

ਵਿਵਰਤ-ਭਾਵਨਾ (ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਗਤ ਮਿਥਿਆ ਅਤੇ 

ਬ੍ਹਮ ਸਤਿ ਹੈ), ਪ੍ਤਿਬਿੰਬ-ਭਾਵਨਾ, ਪਰਣਵ-ਭਾਵਨਾ (ਨਾਮ- 

ਉਪਾਸਨਾ), ਸਾਧਨਾ-ਪੱਖ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਪੱਧਤੀ ਉਤੇ ਆਚਾਰਯ 

ਸ਼ੈਕਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਚਾਰਯ ਸ਼ੋਕਰ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ 

ਸੈਤ ਕਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ 

ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਹਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਭਿੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਜਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ' ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ 

ਸਰਵ-ਰੂਪਤਾ, ਸਰਵਾਤਮ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵ- ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ 

ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ 

ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ। ਸੈਤ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, 

ਏਕਰਸਤਾ, ਅਦ੍ਰੈਤਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਅਕਥਨੀਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ 

ਵੀ ਸ਼ੈਕਰ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਸੈਤ- 
ਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨਾਥ-ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਨਾਥ-ਪੰਥੀ 

ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਵਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸਿਰਿਸ਼ਟੀ-ਕੁਮ, ਆਤਮਾ, ਜੀਵ ਆਦਿ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਤ ਕਵੀ ਅਨੇਕ 

ਢੰਗਾਂ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਪ੍ਰੋਮ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਨਿਰਗੁਣ-ਭਗਤੀ 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ 

ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋ' ਕਢ ਕੇ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਦੇ 

ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵ-ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੈਪ੍ਦਾਇਕ ਹਦਬੰਦੀਆਂ, 

ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਕੀਰਣਤਾ ਤੋ ਉੱਚਾ 

ਉਠਾਇਆ ਹੈ। 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢ 
ਕੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਤਵਿਕ 

ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਬਲ ਅਤੇ ਦੁਰਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸੰਤ-ਕਾਵਿ 

ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਰਣਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਕ ਚੌਗੇ 

ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵ- 

ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸੈਤ ਸਮਾਜ 

ਵਿਚ ਵਿਚਰੇ, ਸੈਨਿਆਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿ੍ਹਸਥ- ਜੀਵਨ 

ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਰਾਹ 

ਦਰਸਾਇਆ। ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਲਈ ਖੇਲ-ਅਖਾੜਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਧਨਾ= 

ਮਾਰਗਾਂ (ਗਿਆਨ, ਕਰਮ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ) ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿੰਨ 
ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ 

ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ , ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 

ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ -- ਰਾਮਾਨੰਦ, ਨਾਮਦੇਵ, 

ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਜੈਭਨਾਥ, ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ, ਹਰਿਦਾਸ 

ਨਿਰੈਜਨੀ, ਸੀਗਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ, ਮਲੂਕਦਾਸ, ਮਾੜੂਦਾਸ, 

ਗਰੀਬਦਾਸ, ਦਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮ ਦਾਸ, ਰਜਬ ਜੀ। ਪਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 

ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਨਸੀ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੌਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ 



ਨਿਰਬਾਣ-ਪਦ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ 
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਨਿਰਬਾਣ-ਪਦ : 'ਨਿਰਵਾਣ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁਝਿਆ 
ਹੋਇਆ। ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਅੰਤਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਹੀ 

“ਨਿਰਵਾਣ” ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ (ਨਿਰਬਾਣ) ਸ਼ਬਦ ਬੌਧ-ਮਤ ਦੇ 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਵੇਦਨਾ, ਦੁਖ, ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਆਦਿ 
ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਨਸ਼ਟ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਖ-ਮੂਲਕ ਆਭਾਸਿਤ ਜਾਂ ਸੈਕੀਰਣ ਰੂਪ 
ਹੀ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਧ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 'ਨਿਰਵਾਣ” 
ਪਰਮਪਦ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (ਸੂਨ੍ਯਵਾਦ 
ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਵਾਦ) ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ 
ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵਾਣਪਦ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੀਤਾ (ਅ. 5) ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਗੀ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 
ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤ ਕੇ ਵਾਸਨਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੌਜਲਿ ਨੇ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਸੰਬਧੀ ਜੋ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਰਵਾਣਪਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਥਿਤੀ ਹੈ।ਨਾਥ-ਪੰਥੀਆਂ ਨੋ ਆਤਮ-ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੀ'ਨਿਰਵਾਣ” 
ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾਦ-ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।ਗੋਰਖਬਾਣੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਨਗੰਲਿਕਾ ਅਗ ਪਵਨ 
ਲੁਕਾਇਬਾ, ਤਬ ਗਹਿ ਗਯਾ ਪਦਾ #ਨੈਰਬਾਨਾ / ਨਾਦ ਗੰ ਤੇ 
ਪਾਈਏ ਪਰਮ /ਨੈਰਬਾਨਾ/ ਸੈਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਰਮਪਦ ਜਾਂ 
ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ “ਨਿਰਵਾਣ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਤੁਰੀਆਪਦ 

ਨਰਥਾਨਾ/(ਗੁ .੍.੯੦੧)। 

ਨਿਰਬਾਣੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਾਧਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਜਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਭ 
ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾਂ ਹੈ -- 
ਆਪੇ ਨਵ ਸ਼ਕਤਾਂ ਸੰਜੌਗੀ/ ਆਪ ਨੈਰਬਾਣ? ਆਪੇ ਭੋਗੀ / 
(ਗੁ.ਰ੍.੧੧੫੦)। ਵੇਖੋ 'ਨਿਰਬਾਣ-ਪਦ”। 

ਨਿਰਭਉ : ਮੂਲ-ਮੰਤੁ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 
ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ' ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਭਉ (ਭੈ) ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੈ-ਅਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਭੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨ ਹੋਵੇ। 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ , ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਕਿਸੇ 
ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ , ਉਹ ਭੈ-ਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ 

ਭੈ-ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਸਭ ਤੋਂ 

ਉਪਰ ਹੈ।'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ 

ਸੈਂਕੜੇ ਧੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੌਣ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ 

ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਨੀ ਵੇਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ 
ਭਾਰ ਨਾਲ ਦਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਵਰਖਾ 
ਦਾ ਭਾਰ ਢੀਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ-ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਮਾ ਅਸੀਮ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਚਲਦੇ 
ਹਨ, ਸਿਧ-ਬੁੱਧ-ਸੁਰ ਅਤੇ ਨਾਥ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਰਾ-ਮੰਡਲ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮਹਾਬਲੀ 
ਯੁੱਧਵੀਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ - ਡੰ ਵਾਚ 

ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸ਼ਦ ਵਾਉ / ਭੈ /ਵੇ/ਚ ਚਲ/ਹਾ ਲਖ ਦਰਆਉ / ਡੈ 
ਜਾਂ ਮੋਕ੍ਸ਼-ਪਦ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ.ਪਰਮਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ -- 
ਬ/ਦਿ ਰਧੀ ਘਰ ਪਾਈੋਨ #ਨਰਲਾਣਾ ਪਦ ਨਨੈਂਤ/(ਗੁ.ੀੰ.੫੮)। 
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ 
ਨਿਰਬਾਣਪਦ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਨ/ਥਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵਰੇ ਕਾ/ 
/ਨੇਰਬਾਣਧਦੁ ਏਕਾ ਗਰ ਕੇਂ ਨਾਆ/(ਗੁ.ਗੰ.੧੧੬੩)। ਗੁਰੂ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਨਿਰਬਾਣਪਦ ਨੂੰ ਪਰਮਪਦ 
ਜਾਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ -- ਨੇਂ ਮਨ ਓਟ ਲੰਹ 
ਗਰ ਨਾਆ/ ਜਾ ਕੰ ਐਮਗਨੇ ਵੁਰਮਾਤਿ ਨਾਸੈ ਪਾਵ/ਨ ਪਦੁ 

/ਵ/ਓ ਅਗਾਨੇ ਕਢ ਵੰਗਾਰ / ਭੈ /ਵ/ਚੇ ਧਰਤਾੰ ਦਾ ਭਾਗੰਰਿ/ 
... ਗੁ.ਗੰ.੪੬੪)1 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਵਿਚਲੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਭੈ ਵਰਗਾ ਵਰਣਨ 
“ਕਠ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ' (2/3) ਅਤੇ “ਤੈ ਤਿਰੀਯ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” 

(2/8/3) ਅਤੇ “ਕੁਰਾਨ” ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੇ ਭੈ-ਵਰਣਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਕੇਵਲ ਭੈ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਮ-ਪਰਾਇਣ ਪੀਤਮ ਵੀ ਹੈ। 

ਸਤਿਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 'ਨਿਰਭਉ” ਸ਼ਬਦ 
ਵਰਤਿਆ ਹੈ-- ਨਾਨਕ /ਨੈਰਭਉਂ /ਨੈਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕੁ / 



ਨਿਰਮਲ-ਸੰਪ੍ਦਾਇ 

(ਗੁ.ਰੰ੍.੪੬੪)। ਉਸ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇਂ 

ਸਭ ਧੂੜ ਸਮਾਨ ਹਨ -- ਨਾਨਕ ਨੈਰਭਾਉਂ /ਨੈਰੰਕਾਰ ਹਰੇ ਕੜੇ 

ਰਾਮ ਰਵਾਲ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੪੬੪)। 

ਨਿਰਮਲ-ਸੰਪ੍ਦਾਇ 

ਆ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਹ ਦੋ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ 

ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਨਿਰਮਲ-ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ 'ਨਿਰਭਉ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ 

ਕਈ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਤਮ ਗਾਵਹ ਮਨੋ 

ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ /ਗੁ.ਰੰ੍.੧੨)। ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ -- (1) ਨੈਰਤਾਓ ਸੋਂ 

/ਜਿਰੇ ਨਾਹੀਂ ਲੌਖਾ/ ਆਪ ਅਲੰਲੁ ਕੁਦਰ/ਤ ਹੈ ਦੇਖਾ/ ਆਮੰਪ 

ਅਤਾੰਤਾ ਆਜ਼ੌਨਾ ਸ਼ੰਭਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਐਂ ਪਇਆ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ਰ.੧੦੪੨); (2) ਨੈਰਭਓ ਸ਼ੋ ਅਭਅੰਤਰਿ ਵਨਿਆ/ 

ਆੰਹਨਿ/ਸ ਨਾਮ /ਨੇਰੰਜਨ ਰਨੀਆ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੦੪੨)। ਤਿਲੈਗ 

ਰਾਗ ਦੇ “ਰਾਇਸਾ' ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ “ਨਿਰਭਉ” ਲਈ 'ਅਨਭਉ” 

ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ 

ਹਰਿ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚਕ ਭਉ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - #ਿਨਿ ਨਿਰਭਉ /ਜਿਨ ਗਰ /ਨਿਰਭਉਂ 

/ਧਿਆ/ਇਆ ਜਾ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੇ ਗਵਾਸ /(ਗੁ .ਰੀ੍.੧੧)। 

ਨਿਰਮਲ-ਸੋਪ੍ਰਦਾਇ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਪ੍ਦਾਇ 

ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰੈਭ ਬਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ 

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ 1686 ਈ. ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ 

ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਤਰ ਸੈਨਾ ਸਿੰਘ) 

ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭੇਖ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਨਾਰਸ (ਕਾਸ਼ੀ) 

ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ 

ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸਲੋਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਾਂ ਵਿਰਕਤ ਸਿੱਖ ਸਨ। 

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲੇ 

ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਰਮਲ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰਿਦੁਆਰ (ਕੰਖਲ), 

ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਬਨਾਰਸ (ਚੇਤਨ ਮਠ) ਜਾ ਵਸੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 

ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ' ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ 

ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ-ਸੈਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ। 

ਨਿਰਮਲ-ਸੈਤ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ 

ਨਿਰਮਲ-ਸੈਤ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ 
ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ-ਪੰਥ ਵਿਚ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ-ਸੰਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਚਲਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੁਰਭਾਈ 

ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਉਪਰੈਤ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਡੇ 
ਚੇਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਨੂੰ 

ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਸੈਤ ਵੱਡੇ 

ਸੇਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੈਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਦੀਦਾਰ 

ਮਹੈਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਣ ਵਾਲੇ 
ਨਿਰਮਲ-ਸੌਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ-ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਪੂਜਾ ਦੇ 

ਅਨੋਕ ਤੱਤ੍ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਲ-ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਿੰਨ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਸੈਤ ਜੋ ਭਗਵੇਂ ਰੈਗ ਦੇ ਬਸਤ 

ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਗੋਟੀ ਤੇ ਗਾਤੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ 

ਉਹ ਜੋ ਬਸਤ੍੍ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਰੈਗ ਦੇ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 

ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ 

ਲਗ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ 

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਕੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ 

ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ , ਉਹ ਸਭ “ਨਿਰਮਲ-ਸੰਤ” ਨਾਂ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਪਰ “ਨਿਰਮਲ-ਪੰਥ ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ', 'ਨਿਰਮਲ 

ਭੂਸ਼ਣ”, 'ਨਿਰਮਲ-ਪੰਥ ਦਰਸ਼ਨ” ਆਦਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ-ਬਾਣੀ (ਮੰਨਿਆ 

/ਸੈਕਾ ਜਗ/ਤਿ #ਵੇਚ, ਨਾਨਕ /ਨੈਰਮਲ ਪੱਲ ਚਲਾਇਆ) ਦੀਆਂ 

ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋ' ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ 

ਪਗੜੀ ਭਗਵੇ ਰੈਗ ਦੀ ਬੈਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ 
ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਭੇਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਹਰ ਨਵ-ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਨਿਰਮਲ-ਸੈਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਪਿਛੋ ਉਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ 

ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 

ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ-ਸੈਤਾਂ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸੇਪ੍ਰਦਾਇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੇਂ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋੱ 

ਛੁਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਲ-ਸੇਤਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 



ਨਿਰਮਲ ਸੈਪ੍ਦਾਇ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾ-ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛਕਦੇ 

ਹਨ। 
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ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਿਰਮਲ-ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਨੌਕ ਉਪ-ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ 
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦਾ 

ਨਿਰਵੈਰ 

ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੇਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ 

ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ, ਸੈਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, 

ਸਿੰਘ ਮਜ਼ੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ' ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਕੌਮ 
ਨਾਮ-ਕਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂਵਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਮਹੌਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਿਰਮਲ-ਸੰਤਾਂ 

ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਉਪਰੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਤੋਂ ਵੱਖ 

ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 

ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਅਖਾੜੇ 
ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ 1861 ਈ. (1918 ਬਿ.) ਵਿਚ 

ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਧੁਜਾ ਅਖਾੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਸੈਨ 

1862 ਈ. ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕੈਖਲ (ਹਰਿਦੁਆਰ) 
ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ 

ਜਿਤਨੇ ਨਿਰਮਲ ਡੇਰੇ ਸਨ, ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰ 'ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ” ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ 

ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ 30 ਵਿਧਾਨਿਕ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ-ਸੰਤਾਂ 

ਦੀ ਦੇਣ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਠਾ-ਪੂਰਣ 

ਰਮਤੇ ਦਲਾਂ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਗੁਰੂ-ਧਾਮਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 

ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ 
ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ 

ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 
ਗੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸਥਾਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਕੁਪਾਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ 'ਜਪੁਜੀ” ਦਾ “ਗਰਬ 

ਗੈਜਨੀ ਟੀਕਾ” ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਅਸਲੋਂ ਸੁਆਮੀ ਆਨੰਦਘਨ (ਵੇਖੋ) ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ 

ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਰਵੋਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੀਥਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 
ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਨੋਰਥ ਸਨ।ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 

ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਰਮਲ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ 

ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ 

ਨਿਰਮਲ-ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ 

ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਅਧਿਕਤਰ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਰਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਗੱਦ, ਪੱਦ ਅਤੇ ਗੱਦਪੱਦ 

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਦ ਅਧਿਕਤਰ 
ਤਾਰਕਿਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਨਿਰਵਿਰਤੀ : ਵੇਖੋ 'ਨਰਵਿਰਤੀ”। 

ਨਿਰਵੈਰ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਵਾਚਕ ਵਜੋਂ 
ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਨ 

ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਤੋਂ' ਪਰੇ ਹੋਵੇ , ਉਹ “ਨਿਰਵੈਰ” ਹੈ। ਜੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ' 

ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ 

ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਅੰਦ ਨਹੀਂ 

ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵੈਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ 

ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਸ ਲਈ 'ਨਿਰਵੈਰ' ਸ਼ਬਦ 

ਵਰਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ -- ਨੈਰਭਉਂ 
ਦੇਣਾ ਨਿਰਮਲ-ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ।ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਸੰਤਾਂ /ਨਰੰਕਾਰ /ਨੈਰਵੀਰ ਪੂਰਨ ਜੀਤਾ ਸ਼ਮਾਈਂ /(ਗੁ ਰੀ੍.੫੯੬)।ਸਚ 



ਨਿਰੁਕਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਭ 

ਪ੍ਤਿ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ - ਆਪ #ਹਰ ਦਇਆ ਪਾਤਿਦਾਤਾ ਨ /ਕੇਸ਼ੋ ਕੋਂ 

ਬੈਰਾਈੰ ਹੋ /(ਗੁ.ੀ.੧੦੨੨)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਤ ਤੌਰੇਂ ਨੈਰਮਲ //ਜੈਨ ਦੋਥੇ 
ਸਭਾ ਉਤਗਹਿ ਕਲਮਲ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੦੮)। ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - #ਨਿਰਵੀਰ ਪੁਰਥ' ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾ ਦਾਤੇ / 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੧੧੪੧)। 

ਨਿਰੁਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਵੇ 

ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਛਪਣ 

(ਦਸੰਬਰ 1975) ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 1974 ਨੂੰ 

ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਕੁਝ 

ਇੰਦਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 

ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਦਰਭ-ਸਾਮਗੀ ਵਿਚ ਇਕ 

ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ 'ਸੰਥ੍ਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ' ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ।“ਨਿਰੁਕਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਛੇ ਵਲ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ । ਨਿਰੁਕਤ 

ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਯਣ ਨੇ 'ਰਿਗਵੇਦ ਭਾਸ਼੍ਯ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਿਰੈਜਨ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੀਕਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਤ-ਸੰਬੋਧੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ 'ਨਿਰੁਕਤ” 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। 

ਕਰਤਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨਿਰਣਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਗੈਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 

ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ 

ਅਤੇ ਅਰਥ ਦਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ- 

ਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 

ਸੈਕਲਪਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ 
ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ 

ਵਿਆਪਕ ਧਰਾਤਲ ਉਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ 

ਅਸਪੱਸ਼ਟ, ਗੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਹੱਸਾਨੁਭਵ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ 
ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲਾ 
ਗ੍ਰੰਥ ਵਜੋ' ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 

ਨਿਰੈਕਾਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਰੈਕਾਰ (ਨਿਰਾਕਾਰ) ਦਾ 
'ਉਪਾਸਕ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਵਤਤ੍ਹ 

ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਨਿਰੁਕਤ ਹੈ। 

ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਅਰਥਗਤ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਸ੍ਕਾਚਾਰਯ ਨੇ ਨਿਰਕੁਤ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣਿਨਿ ਨੇ ਵੇਦ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਤ (ਕੰਨ) ਮੰਨਿਆ 

ਹੈ। ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਛੇ ਵੇਦਾਂਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।“ਨਿਰੁਕਤ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਡ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ 

ਨੈਘੰਟਕ-ਕਾਂਡ, ਦੂਜਾ ਨੈਗਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੈਵਤ-ਕਾਂਡ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 12 ਅਧਿਆਇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਆਇ 

ਪਰਿਸ਼ਿਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਿਰੁਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ 

ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਵਾਨ 

ਪੁਰਸ਼ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ 

ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -- ਗਮ ਗੰਥ ਚਰਨ ਧਰੇ 

ਵੀਚਾਗਾ / ਦੁ/#ਿਧਾ ਛਡਿ ਭਏ #ਨਿਰੰਕਾਨੀ/(ਗੁ.ਗੰੰ.੬੮੫)। ਇਕ 

ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਪਛਾਣ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 

ਆਤਮ ਚੰਨਨ੍ਹੇ ਭਏ /ਨੇਰੰਕਾਗੀ /(ਗੁ.ਰੀ.੪੧੫)। 

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ 

ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰੈਕਾਰੀ ਸੋਪ੍ਦਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੈਭਵ 

ਹੈ ਕਿ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ “ਨਿਰੈਕਾਰੀ” ਨਾਮ ਰਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। 

ਨਿਰੌਜਨ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ-ਵਾਚਕ 



ਨਿਰੰਜਨੀ-ਸੰਪ੍ਦਾਇ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

“ਸੁਰਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ; ਭਾਵ ਕਲੈਕ ਰਹਿਤ, ਬੇਦਾਗ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਮਾਇਆ-ਰਹਤ' ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ 
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ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਧਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੈਜਨੀ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੜੀ 

ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਨਾਥ-ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦਾ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ।'ਸ਼੍ਰੇਤਾਸ਼ਵਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (9/19) 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ-ਸੂਚਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਅਤੇ 

ਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰੜੋਂ' ਹੋਈ ਹੈ। 

“ਹਠਯੋਗ-ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ”(4/105) ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਹਮ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'ਦੋਹਾ-ਕੋਸ਼' ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾਂ 
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੁੰਨ ਅਤੇ 'ਦ੍ਰੈਤਾਦ੍ਤ ਵਿਲੱਖਣ" ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਥ-ਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗਿਕ ਬ੍ਹਮ 
ਦਾ ਬੋਧਕ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 

ਧਰਮ ਆਰਾਧਨਾ-ਯੋਗ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਨਿਰੈਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਗੁਣ, 

ਨਿਰਾਕਾਰ, ਅਲੱਖ , ਅਪਰੈਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ -- ਅਕਲ 

/ਨੋਰੰਜਨ ਅਪਰਪਰੰਪਰ ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਨੀ /(ਗੁ.ਰੀ.੫੪੭)। 

ਉਹ ਰੂਪ , ਜਾਤ, ਮੁਖ, ਅੰਗ, ਦੇਹ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ' ਸੈਭਵ ਹੈ -- ਜਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾਹੀ ਲੱਤ 
ਨਾਗੀ ਨਾਹੀ ਮਲ ਆਸ਼ਾ /ਸਤਿਗਾਂਰੈ ਮਿਲੈ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਇਆ 

ਡੰਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਵਾਸਾ/ (ਗੁ.ਗੌ੍.੧੩੨੮)। ਦੂਜਾ ਅਰਥ 

“ਨਿਰਲਿਪਤ ਭਾਵਨਾ” ਵਾਲਾ ਹੈ - ਅੰਜਨ ਮਹਿ ਨੈਰੰਜਨਿ 

ਰਹਨਐ ਲੌਗ ਜੁਗਤਿ /ਇਵ ਪਾਈਆ /(ਗੁ ਰੀ.੭੩੦) 

“ਨਿਰੈਜਨ” ਦੀ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਜੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜੋ “ਨਿਰਜਨੀ 
_ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ' (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। 

ਨਿਰੌਜਨੀ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ : 'ਨਿਰੈਜਨ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨਿਰੌਜਨੀ” 
ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਸਿਆ 
ਹੈ ਕਿ “ਨਿਰੰਜਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਾਥ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਥ-ਪੰਥ ਵਾਂਗ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ 

ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਨਿਰੋਜਨ-ਪਦ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਪਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਅਜ-ਕਲ 

ਨਿਰੋਜਨੀ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ 
ਹੈ।ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੁਆਮੀ ਨਿਰਾਨੰਦ ਨਿਰੈਜਨ-ਭਗਵਾਨ 

(ਨਿਰਗੁਣ) ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ।ਸੁਆਮੀ ਨਿਰਾਨੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ 
ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁਪ ਹੈ। 

ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਪ੍ਦਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 

ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਵੀ 

ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ 

ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ 

ਨਿਰੈਜਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਹਠ-ਯੌਗਿਕ ਸਾਧਨਾ-ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਡੌਰੀ ਹੈ 

ਜੋ ਨਿਰੈਜਨ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਨਿਰੈਜਨ ਅਰੀਮ, ਅਗੋਚਰ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿੱਤ, ਅਚਲ ਅਤੇ 

ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ 

ਸੈਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰੀ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 
ਪਰੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਆਧਾਰ 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੋਗਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੈਬੋਧ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾ 

ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਤਕ ਵਿਸਤਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਸਰੀ ਹਰਿ 

ਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਵਾਣੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਮਿ੍ਤੁ ਸੈਨ 1543 ਈ. (ਸੈਨ 1600 ਬਿ.) ਵਿਚ 

“ਡੀਡੇਵਾਣੇ” ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 

ਨਿਰੈਜਨੀ-ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। “ਮਿਹਰਬਾਨ 

ਜਨਮਸਾਖੀ” ਦੀ 'ਸਚਖੰਡ ਪੋਥੀ” (ਪੰਨਾ 365) ਵਿਚ ਆਇਆ 

ਸੰਕੇਤ (“ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆੰਛੋਂ ਏਹ /ਜਿ ਨਿਰੰਜਨਨਆ ਕਾ ਪੱਥ ਹੈਨ 
ਉਹ ਉਹ ਹੈ ') ਇਸੇ ਨਿਰੈਜਨੀ-ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੰਦਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੈਜਨੀਏ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ 

ਰੈਦਾਲ (ਹਿੰਦਾਲ) ਜੱਟ ਸੈ. 1630-ਬਿ. (1573 ਈ.) ਵਿਚ 

ਗਾਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਸੀ।ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਮਜੇ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ “ਉਤਮੀ” ਨਾਲ 

ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 



ਨੀਸਾਣ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ ਮੰਜੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ 
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ਸ.੪ ਜਹ ਗੁਠੂ ਰਾਮਦਾਸ਼ ਜੀਉ /ਕਾਆ ਦਸ਼ਖਤਾ ਕਾ ਨਕਲ / 

ਉਨ ਲੈਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਵੇਲੇ 'ਨਿਰੈਜਨ-ਨਿਰੈਜਨ” ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 

ਕਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੈਮਤ 1705 

ਬਿ. (ਸੈਨ 1648 ਈ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 

'ਪਾਚੀਨ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ਦੇ ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ 

ਭੰਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਦਾਲ ਜਾਤਿ ਦਾ ਘਣਗਸ ਜੱਟ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ 
ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ। ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੈਗਰ ਵਿਚੋਂ ਰਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ 

ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੈਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। 

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਡਿਆਲੇ 
ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 

ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ 

ਤਾਂ ਹੈਕਾਰ-ਵਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਪਿਛੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਧੀ-ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਕਰਮਾਂ 

ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਧੀ-ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ 

ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਲਚੰਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 

ਜਨਮਸਾਖੀ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ 

ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਹੰਦਾਲ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ 

ਜਨਮਸਾਖੀ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ “ਪਰਚੀ ਹੈਦਾਲ ਕੀ (ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ) 

ਅਤੇ “ਜਨਮਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਹੈਦਾਲ ਜੀ ਕੀ” (ਗੱਦ-ਪੱਦ ਮਿਸ਼ਰਿਤ) 

ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦਾ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ 'ਨਿਰੈਜਨ” ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਸੈਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨੀਸਾਣ : ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ̀ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀੜ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਅਸੀਸ 

ਵਜੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋ' ਮੂਲ-ਮੰਤ੍੍ ਆਦਿ ਲਿਖਵਾ 

ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਸ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹੀ “ਨੀਸਾਣ” ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ 
ਲਿਖੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਨੀਸਾਣ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਿ-ਬੀੜ (ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ) 

ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਨਹਸਾਣੁ ਗੁਰ ਜੀਉ ਕੇ ਦਸਖਤਾ 

ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਸੰਥਤੁ ੧੬੫੯ 

ਤੀ ਅਨੂ ਵਦਾਂ ਏਕਮ ਪੱਥੀੰ ਨਿ/ਖ ਪਹੁਚੇ ਨਨਸ਼ਾਣੁ ਗੁਰ ਜੀਆਂ 
ਕੇ ਦਸ਼ਤਖ ਮਹਲਾ ੬ ਜਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀਉ ਕੇ ਨਕਲ ਕਾ 

ਨਕਲ਼/ 

ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ 

ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ-ਪੜ੍ (ਤਤਕਰਿਆਂ) ਵਿਚ “ਜਪੁ” ਦੇ ਨਾਲ 

“ਨੀਸਾਣੁ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਜਪੁ” ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 

ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ “ਜਪੁ ਨੀਸਾਣੁ” ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ 

ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 'ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ 

ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ “ਨੀਸਾਣੁ” ਦਾ ਉਲੇਖ ਸੀ। 

ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ “ਜਪੁ” 

ਕਿਸੇ ਨੀਸਾਣੁ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, “ਜਪੁ” ਦੇ ਨਾਲ 

“ਨੀਸਾਣੂ' ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। 

ਦੂਸਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵਲ 

ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਸੋਢੀ 

ਮਿਹਰਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ “ਜਨਮਸਾਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਜੀ” ਦੀ “ਹਰਿਜੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ” (ਪੰਨਾ 259) ਵਿਚ “ਜਪੁ ਮਹਾਤਮ” 

ਵਾਲੀ ਗੋਸਟਿ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ “ਜਪੁ” ਰਚਿਆ 
ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਤਮ 
ਦਸਦਿਆਂ ਫੁਰਮਾਇਆ, “(ਪੁਰਖਾ ਅੰਗਦਾ) ਮੈ ਨੰਮਛਲਾ/ਨ 

ਕੋਈ /ਏਹ ਜਪ ਪੜੈ ਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਏ ਐਲੋਂ / ... ਪਰ 
ਪਰਲਾ, ਬਿਨਾ ਜਪ ਜਧੋ ਤੇ, ਮੈ ਪੇ ਆਵਨਾ ਨਿਲੀਆ/ 

ਦਰਗਹ ਪਰਮੋਸ਼ਰ ਕਂ ਆਹਾ ਨਸਲ ਪਾਸੇ ਮੋਰਾ ਜਪ ਨੰਹਿਰਾਣ ਹੋਵੈਗਾ 

ਸ਼ ਨੌ ਪਾਨ ਆਵੰਗਾ... ਮੁਕਤ ਹਇਗਾ/” 

ਨੂਰ : ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋਤਿ, 
ਚਮਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੂਰ ਤੋ' ਇਕ ਨੂਰ 
ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ 'ਨੂਰੇ ਅਹਮਦ' ਜਾਂ “ਨੁਰੂਲ 

ਮੁਹੈਮਦੀਆ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਲ੍ਹਾ ਉਸ 

ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ' ਹੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੂਰ ਹੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ ਦਾ 

ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਉਸੇ ਤੋ ਅਗੋਂ' ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 
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ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨੂਰਵਾਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਲਪ ਵਲ 

ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਅਵ/ਲਿ 

ਅਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕਦਗਾਤਾ ਕੇ ਸ਼ਭਾ ਬੰਦਾਂ /ਏਕਾ ਨੂਰ ਤੇਂ ਸ੍ਭਾ 

ਜਗ੍' ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲ ਕਾਂ ਮੰਦੇ /(ਗੁ .ਗੌ੍.੧੩੪੯)। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਕ (ਮਿੱਟੀ) ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ, ਧਰਤੀ, ਬ੍ਛ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ-- ਖਾਕਾ ਨਰ ਕਰਦ ਆਲਮ ਦੁਨੀੀਆ/ਇ/ ਅਸਮਾਨ 

ਆ ਦਰਖਤਾ ਆਥਾ ਪੈਦਾ/ਏਸਾ ਝਦਾ/ਇ /(ਗੁ ਰੀ੍ .੭੨੩)। 

ਨੇਜੈ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਨੇ (ਨੈ, ਨਦੀ) ਅਤੇ ਜੈ (ਜਨਮਿਆ), 

ਅਰਥਾਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ। ਨਦੀ (ਗੰਗਾ) ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ 

(ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ 

ਗੈਗਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਗਾਂਗੇਯ। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ 

ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਜੈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਹੈ - ਜਾਂ ਚੰ ਘਨ 
/ਨੈਕਟ ਵਰਤਾ ਅਰਜਨੁ ਧੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਅੰਬਗੰਕੁ ਨਾਰਦੁ ਨੰਜੰ 

ਸਿਧ ਝਧ ਗਣ ਗੰਧਰਥ ਬਾਨਵੈ ਹੇਲਾ/(ਗੁ.ਗੰ.੧੨੯੨) 

ਨੇਤੀ : ਵੇਖੋ 'ਖਟ-ਕਰਮ'। 

ਨੌਂ-ਖੰਡ : ਵੇਖੋ 'ਨਵਖੰਡ”। 

ਨੌਗ੍ਰਹ : ਵੇਖੋ “ਨਵਗ੍ਹ'। 

ਨੌ-ਨਿਧੀਆਂ : 'ਨਿੱਧੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਯੌਗਿਕ ਜਾਂ 
ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੌਂ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਨਿੱਧੀਆਂ 

ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਪਦਮ, ਮਹਾਪਦਮ, ਸ਼ੈਖ, ਮਕਰ, 

ਕੱਛਪ, ਮੁਕੁੰਦ, ਕੁੰਦ, ਨੀਲ ਅਤੇ ਵਰਚ। ਰੀਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 

ਘੋਖਿਆਂ ਇਹ ਨਿੱਧੀਆਂ ਅਮੁੱਲੇਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਚਕ ਸਿੱਧ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਨ-ਸੈਪਦਾ 

ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ'(ਅ. 68) ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੰਦੀ 

ਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ “ਪਦਮਿਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਲ ਵੀ ਸੈਕੇਤ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ-ਸਾਧਨਾ 

ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਧੀਆਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
“ਸੁਖਮਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 

ਵਿਚ ਹੀ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਮਨ 

ਕੇ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਭੂ ਕੰ 

ਮਗ/ਨੇ /ਠ/ਮ ਨਮ ਨਓ/ਨੇ/ਹਿ/ ਪ੍ਰਭ ਕੰ ਨੈਮਰਨ /ਗਿਆਨ 

ਨਿਆਨ ਤਤ ਬਸਿ /(ਗੁ.ਗੌ੍.੨੬੨)। 

ਨੌਲਿ : ਵੇਖੋ 'ਨਿਉਲੀ/ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ”। 

ਨੰਦ, ਗੋਂਪ : ਗੋਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 
ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਿਤਾ ਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਪਰਜਨ੍ਯ ਗੋਪ ਦੇ ਘਰ 

ਵਰੀਯਸੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੌਮ ਗਊਆਂ ਆਦਿ 

ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। 

ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸ ਦੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋੱ', ਰਾਤ ਵੇਲੇ 

ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਗੋਕੁਲ ਵਿਚ ਨੰਦ ਗੋਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, 

ਜਿਥੇ ਨੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਨੰਦ 

ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 'ਨੰਦ-ਨੰਦਨ” ਅਖਵਾਏ 

ਅਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 'ਵਾਸੁਦੇਵ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਰਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨ 

ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਲਖ ਚਓਰਾਨੰਹ 

ਜੀਆ ਜੋਨੇ ਆਹੇ ਭੁਮਤਾ ਨੰਦਾ ਬਹਾ ਥਾਕਾਂ ਰੇ /... ਤੁਮ ਲੁ ਕਹਤਾ 

ਹਉ ਨੰਦ ਕੌ ਨੰਦਨੁ / ਨੰਦ ਸ਼ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੇ ਡੇ/ ਧਗੰਨੇ ਅਕਾਲ 

ਦਸ਼ੋਂ ਦਿਸ ਨਾਹੀ ਤਬ /ਏਹਾ ਨੰਦੁ ਕਹਾ ਥੋਂ ਨੇ/(ਗੁ.ਰ.੩੩੮)। 

ਨੰਦ-ਨੰਦਨ : ਵੇਖੋ 'ਸੀ ਰ੍ਸ਼ਣ', “ਨੰਦ, ਗੋਪ'। 

ਨੰਦੀ : ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।'ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ' 
(ਪੂਰਵਾਰਧ-7) ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਲਾਦ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁਨੀ ਸ਼ਿਵ ਦਾ 

ਅਦੁੱਤੀ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਘੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰ 

ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰ ਅਤੇ ਅਜੋਨੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
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ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬ੍ਹਮਾ ਨਾਲ 

ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਾਂਗਾ। 

ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਵਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਸ਼ਿਲਾਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੱਗ ਕੀਤਾ। 

ਯੱਗ-ਕੁੰਡ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਗਦਾ ਆਦਿ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਸਨ।ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ 'ਨੌਦੀ' ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਨੀ ਦੇ ਘਰ 

ਵਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ। 

ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ 

ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਲਾਦ 

ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 

ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਦਸ ਭੁਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਉਹ ਨੰਦੀ ਤੋਂ ਨੰਦੀਸ਼੍ਵਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗਣਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਦੁਆਰਪਾਲ ਅਤੇ 

ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਕਰ ਦੇ 

ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਾਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮੀ ਵਾਹਣ ਵੇਲੇ 

ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਪਸਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰਤ੍ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੌ ਪ੍ਰਸੇਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ। 

ਪੰ 

ਪਉੜੀ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਾਰਾਂ ਲਈ 'ਪਉੜੀ' ਛੰਦ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਅਤੇ ਪਉੜੀ 

ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਬੋਧ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਾਲ 

ਸੰਬੈਧਿਤ ਕਾਵਿ ਤਦ ਤਕ 'ਵਾਰ' ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਜਦ 

ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਉੜੀ ਛੰਦ ਵਿਚ ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।“ਨਾਦਰ 

ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ' ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ “ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਉੜੀ" ਕਰਕੇ 
ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਲਉ ਕੁਸ਼ ਦੀ. ਵਾਰ” ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ 

ਵਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ - ਕਾਗਤਿ ਦਾਸਸ਼ਣਾਈ 

ਆਖ / “ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ” ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ -- ਦੁਰਗਾ 

ਪਾਠ ਝਣਾਾਇਆ ਸਭੇ ਪਓੰੜੀਆਂ/ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਉੜੀ ਛੰਦ 

ਵਾਰ ਦਾ ਅਨਿਖੜ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਪਰਸਪਰ 

ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। 

ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਬਾਣੀ ਬਿਓਰਾ” ਵਿਚ ਪਉੜੀ ਨੂੰ 

“ਵਾਰ” ਦਾ ਛੰਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਮਹਾਨਕੋਸ਼" 

ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਅਤੇ ਆਕਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਕਲਪਨਾ ਕਦ ਤੋ' ਬਣੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ' ਪਰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਨਿ੍ਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਦਾ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇ' ਨਾਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੌ ਬਲਦ ਦਾ 

ਮੁਖੋਂਟਾ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ । ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕ-ਮਨ 

ਵਿਚ “ਵਾਰ' ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਪਉੜੀ ਕਢਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਵਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਉੜੀ (ਨਿ:ਸ਼੍ਰੇਣੀ) 

ਛੰਦ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ 

ਯਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਉੜੀ ਵਾਰ ਰਚਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਛੰਦ 

ਹੈ। 
ਪਉੜੀ ਅਗੋਂ ਦੋ ਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ -- 

ਨੇ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ 

“ਧੌਲ ਬਲਦ”। 

“ਸਿਰਖੰਡੀ” ਅਤੇ 'ਨਿਸ਼ਾਨੀ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਵਜੋ' ਅਗੇ ਕਈ ਉਪਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ (ਧੌਲ-ਕਰਮ) ਵੀ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ-ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਤੱਤ੍ਰ ਵੀ 
ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਲਦ ਉਤੇ ਸਵਾਰੀ 

ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਉਂ ਧਉਲੇ ਝਲਦਾ 

ਚੜਿਆ ਆਵਤ ਦੌ/#ਆ ਥਾ /(ਗੁਰੀ੍.੮੭੫)। 

ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ -- 21, 22 ਅਤੇ 23 ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ 

ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12, 9; 12, 10;14,9 ਉਤੇ 

ਬਿਸਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਪਉੜੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਚਰਣ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ “ਚੰਡੀ 

ਦੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ-ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ 

ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹਿਰ ਵਿਚ ਚੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 

“ਸਿਰਖੰਡੀ” ਭੇਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਯੁੱਧ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ 

ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 



ਪਇਆਰ 

ਮੱਧ-ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅੰਤਲਾ ਤੁਕਾਂਤ ਬੇਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਉਲਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ 

ਵਿਚ ਸਫ਼ੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗੂੜ੍ਹਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ-ਰਸ ਦੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 'ਵਾਰ' ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਭੱਟ ਜਾਂ ਚਰਣ 

ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਨੌਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਚਾਰ (ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਵਾਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਰਹਾਮ ਕੀ ਵਾਰ, 

ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਲਾ ਬਹਲੀਮਾ ਕੀ ਵਾਰ) ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ 
ਪੂਰਵ-ਗੁਰੂ-ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ 

202 ਪਹਰੇ (ਬਾਣੀ) 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਤੇ ਰ੪ 

ਵੇਖੋ 'ਪਹਰੇ”। 

ਪਹਰੇ (ਬਾਣੀ) : ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਸੈਕਲਿਤ ਕੁਲ ਚਾਰ 
ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 

ਦੋ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੈ। 

“ਪਹਿਰੇ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਲੁੱਗੀ 

(ਅਸੁਰਖਿਅਤ) ਥਾਂ ਉਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ “ਵਾਰ” ਨੂੰ ਵੀਰ-ਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ 

ਹੈ।ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਖੇਤਰ 
ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਦੇ 

ਅਧਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 
ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਸੂਖਮ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਘੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਘੋਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਸਦ-ਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਾਇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ 22 ਵਾਰਾਂ ਲਈ 

ਪਉੜੀ ਛੰਦ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੋਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 

ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਉੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਵੇਂ “ਜਪੁਜੀ” ਅਤੇ “ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ” ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਉੜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਛੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਰਭ, 
ਬਾਲ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 

ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਬਾਲ, ਜਵਾਨ, ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨਾਂ 

ਕਲਪੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ 

ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬੇਧਕ ਢੇਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਤ੍ਣ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਵਡ-ਮੁੱਲੀ 

ਚੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਹੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਦਸੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 

ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪਦੇ ਵਿਚ ਛੇ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਛੰਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਝ 

ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੋ' ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪਹਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਪਹਰੇ ਦੀ ਪਰੇੋਪਰਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ 

ਰਰਿਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਪਇਆਰ : ਪਾਤਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ। ਗਉੜੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਾ ਦੇ 
ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- /#ਨੁ ਗਾਰ ਮਛੰ 
ਜਾਇ ਪਇਆਨਾੀ/(ਗੁ.ਰੀ.੨੨੪)। ਵੇਖੋ 'ਪਾਤਾਲ'। 

ਪਹਰਿਆ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ : ਇਹ ਉਕਤੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ 
ਦੀ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 

ਗਰਭ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਲੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਹ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ।ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ 



ਪਕੀ-ਸਾਰੀ 

ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਘਰ-ਬਾਰੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਤ੍ਹਾ ਸਫ਼ਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 

ਆਵਾਗਵਣ ਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਰਚੇ ਇਕ ਪਹਰੇ ਵਿਚ ਛੇ ਛੇ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਪੰਜ ਬੈਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕਰਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਧ 

ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ 
ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਪਣ, 

ਜੁਆਨੀ, ਅੱਧਖੜ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੋਹ 

ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਜੋ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਟਣ ਲਈ 

ਚਾਰੇ ਪਹਿਰ ਜਾਗ ਕੇ ਕਟਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸਾਵਧਾਨੀ 

ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਖ ਨਸ਼ਟ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਕੀ-ਸਾਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ “ਚਉਪੜ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਖੇਲ ਨਾਲ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਉਪੜ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਪੁਗੀ 

ਹੋਈ ਨਰਦ । ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - “ਵਿਚਕਾਰੇ' 
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ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਲਕੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਲਿਓ' ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੋਵੇ' ਪਾਸੇ 

ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੌਰੀ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਕਸਿਆ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਿਆਹੀ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਜਾਉਣ 

ਵੇਲੇ ਚਮੜੇ ਉਤੇ ਆਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਕਰ ਕ/ਨਤਾਲ 

ਪਥਾਵਜ਼ ਨੰਨਹੁ ਆਲੇ ਵਜਹ ਰਬਾੜ਼ਾ /(ਗੁ.ਰਰ.੮੮੪); ਰਸ਼ਾਸ਼ 

ਪਖਾਵਜਾ ਤਾਲ &ੁੰਘ੍ਰ ਅਨਹਦ ਸੜਦਾ ਬਜਾਵੈ /(ਗੁ ਰੌ੍.੩੮੧) 

ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ-ਪਰਬੰਧ ਤੇ 

ਪਾਸਾਰ”) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ 

ਸਦੀ ਤਕ ਮਿਰਦੌਗ/ਪਖਾਵਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ 

ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਧਰੁਪਦ ਗਾਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ। ... 

19ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿਚ ਜੋੜੀ (ਤਬਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ-ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ 

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਟੀ, ਮਹਲਾ ੧ : ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਸ 'ਪਟੀ” ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਪਟੀ” ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 

ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ। ਪਟੀ ਉਸੇ ਤਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਬਾਲਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ 

“ਪਟੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਣ-ਮਾਲਾ ਦੀ 

ਅੱਖਰ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਵਿਮਈ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਚਲ ਕੇ ਬਿਆਲੀ ਘਰ ਟੱਪ ਕੇ ਨਰਦ ਪਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਦ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਨਰਦ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵਰੜਦੀ ਹੈ - 

ਆਹੋ ਧੰਨੇ ਦੌਖ/ਹਿ ਕਾਚੀ ਪਕਾ ਸਾਨ /(ਗੁਰੀ੍ .੧੧੩); ਦੌਥ/ਹ 

ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰੈ ਕਚਾਂ ਪਕਾ ਸ਼ਾਨੀਲ/(ਗੁ ਰੀ੍.੪੭੪)। ਕੱਚੀ 

ਨਰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿਚ ਭੁਮਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਤੋਂ 

ਭਾਵ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 

ਆਤਮ-ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਵਾਗਵਣ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ।” 

ਪਖਾਵਜ : ਭਾਰਤੀ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਤਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤਿ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਾਦ੍ਯ ਸਾਧਨ। ਰੀਭੀਰ ਸੂਰ ਵਾਲੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ 

ਵੇਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ 

ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ 

ਵਰਣ-ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੀਹਰਫ਼ੀ, ਚੰੱਤੀਸਾ, 

ਪੈਂਤੀਸ-ਅੱਖਰੀ, ਬਾਵਨ-ਅੱਖਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਅਖਰਾਵਟ” 

ਅਤੇ 'ਕਕਹਰਾ' ਵੀ ਇਸੇ ਜਾਤਿ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ 

ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦਾ ਆਰੈਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। 

ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ 'ਪੱਟੀ” ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵਜ ਲਿਪੀ 

ਦੇ 35 ਵਰਣਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 'ੜ” ਅੱਖਰ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ ਕੁਝ 

ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਣ-ਮਾਲਾ ਦੇ ਚਵਰਗ, ਟਵਰਗ, ਤਵਰਗ, 

ਪਵਰਗ ਅਤੇ ਯ, ਰ, ਲ, ਵ, ੜ ਕੁਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 

ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਵਰਗ ਵਿਚ 'ਡ” ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੋਲਕ ਤੋ' ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲੈਬਾ ਵਾਦ੍ਯ ਯੋਤ੍ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦਾ 
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ਹੈ।ਸ, ਏ, ਉ ਅਤੇ ਝ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ “ਹ” ਅਤੇ 

'ਅ' ਅੰਤ ਵਿਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

“ਪਟੀ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (35) 

ਅਤੇ ਉੱਚਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'ਪੁਰਾਤਨ 

ਜਨਮਸਾਖੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 

ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ 

ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਤੋ ਵੀ ਇਸੇ 

ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ 

ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ।ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਰਚੈਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ 

ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। 

ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੋ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ 

ਕੁਮਵਾਰ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਵਨ-ਅੱਖਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੀ “ਓਅੰਕਾਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਪ੍ਰਸੈਗ 

ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 
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ਅੱਖਰ-ਬੋਧ ਪਾਂਧੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 35 ਪਉੜੀਆਂ ਰਾਹੀ' ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ।ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੂਖ ਸਮਸਿਆ “ਰਹਾਉ” ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 

ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੂੰ ਕਿਸ ਲਈ 

ਭੁਲਦਾ ਹੈਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਤੂੰ ਤਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। 

“ਰਹਾਉ” ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਾਤਪਰਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ 
ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੰਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ 

ਜਾਏ? ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ 

ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ 

ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ 

ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਛਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਧੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 

ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਉੱਚਾਰਣ ਦਾ 

ਸਮਾਂ ਬਾਲ-ਕਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ 

ਉਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਂਧੇ ਪ੍ਤਿ 

ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀਲੀ ਤੁਕ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ “ਸਾਇਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਦੋ' ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਤਿਭਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ 

ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਛੇਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਾਲ-ਕਾਲ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਕਾਲ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਡਿਤ 

ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਰਿ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਿਰਜਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ 
ਦੇ ਜਨਮ-ਮਰਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 

ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ 35 ਪਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। 

“ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਦੋਂ ਤੁਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਪਦਿਆਂ 

ਦਾ ਤੋਲ ਦੋਹਿਰੇ ਜਾਂ ਦੁਵੈਯੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਧਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ 

ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ 

ਸੰਬੋਧਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਕ ਨੂੰ 

ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਮਧੁਰ 

ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
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ਪਟੀ, ਮਹਲਾ ੩ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਰਚਿਤ “ਪਟੀ” ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਪਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 18 

ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਤੋ ਬਾਦ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੇਖਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ 

ਵਿਅਰਥ ਦਸ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੋਖਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਟੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪਹਿਲੀ 

ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ 'ਪਟੀ, ਮਹਲਾ ੧?)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰੋਪਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪਟੀ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਆਂ ਦਾ 

ਅੱਖਰ-ਕਰਾਮ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖੀ 
ਪਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਕਰਮ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ 

35 ਵਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਸ ਪਟੀ ਵਿਚ ਜ 'ਅਯੋ” ਸ਼ਬਦ ਉ, ਅ, ਏ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨ 

ਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇਂ ਅੰਡੈ ਤੋਂ “ਝ' ਅਤੇ ਲਲੀ ਤੋਂ “ਲ” ਵਰਣ ਵਲ 

ਸੈਕੇਤ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਸ ਅੱਖਰਾਂ (ਖ, 

ਚ,ਵ,ਟ, ਠ, ਡ,ਢ, ਣ, ਫ, ਯ) ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਬਾਕੀ ਦੇ 25 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ 

ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ 

ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ 

ਹੈ।ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ 

ਲਵੇ । ਇਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਧ ਭਾਖਾਈ ਹੈ। 

ਪਠਾਣ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਲੋਦੀ 

ਪਠਾਣ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।“ਪਠਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਭੂਰੀਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 

“ਪਾਸ਼ਾਣ” (ਪੱਥਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਿਕ ਬਣਾਵਟ ਤੋ' “ਪਠਾਣ” 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਚਲਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਪਠਾਣ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਜੋਂ 'ਅਫ਼ਗਾਨ` ਹਨ।ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ, “ਅਫ਼ਗਾਨ ' ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਅਲਬਰੂਨੀ ਅਤੇ ਉਤਬੀ 

ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 

ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ “ਅਵਗਾਨ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ" 

ਛੇਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵਰਾਹ ਮਿਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ 

“ਬਿ੍ਹਤ ਸੰਹਿਤਾ” ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
“ਪਠਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਦ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ 

ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ 'ਮਖ਼ਜ਼ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ' ਦੇ ਕਰਤਾ ਨਿਯਾਮਤੁੱਲਾ 

ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 

ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਅਖਵਾ ਕੇ ਗੌਰਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧਾਰਣ 

ਜਨਤਾ ਪਸ਼ਤੋ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਵ-ਸੈਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਅਫ਼ਗਾਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ 
ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ "ਤੇ ਪਖਤੂਨ 
ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 
ਮਹਿਮੂਦ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਪਕੜਨ ਲਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਗਿਲਜ਼ਈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੌਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ 

ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਲੌਦੀ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 

ਹੁਮਾਯੂੰ ਤੋਂ ਸੂਰੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਰ ਲਿਆ। ਅਠਾਰ੍ੂਵੀਂ 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੁਰਾਨੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਵਿਚ ਇਕ ਦ੍੍ੜ੍ਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 
ਪਠਾਣ ਸ਼ਾਸਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ (ਸੈਨ 1526 ਈ.) ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਿਆਂ 

“ਪਠਾਣ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਗਲ ਪਨਾਣਾ ਭਈ 

ਲੜਾਈ ਰਣ ਮ/ਹ ਤੌਗਾ ਵਗਾ£ / ਓਨ੍ਹ ਤੁਪਕਾ ਤਾ/ਣੇ ਚਲਾਈ 

ਓਨ੍ਹਂ ਹਸਤ /ਚੜਾਈ / (ਗੁ .ਰੀ੍.੪੧੮)। 

“ਪਠਾਣ” ਸ਼ਬਦ “ਪਠਾਰ” ਜਾਂ “ਪਾਸ਼ਾਣ” ਤੋਂ ਬਣਿਆ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 

ਲੋਕ ਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦ-ਬੁਤ ਉਚੇ 

ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਵਿਚ 

ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੈਰ ਦੋਵੇ' ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 

ਨੂੰ ਛੋਹੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ 



ਪਤ/ਪਤਿ 206 

ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ -੫ਠਾਣ ਦਾਪਤ, ਘੜ7/ਵਿਚਾ 
ਅੱਲਆ ਘੜ /ਵਿਚ ਭੂਤ /ਇਹ ਬੜੇ ਨਿਡਰ, ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਨਾ 
ਵਿਚ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਬਰਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ , ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 

ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ-ਸੈਗਠਨ ਲੋਕ-ਤੌਤ੍ਰੀ ਹੈ।ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ 

ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜਿਰਗੇ ਨਜਿਠਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਕਬੀਲਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੋ ਤੀਰਾਹ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਬੜੇ ਜੰਗਜੂ ਅਤੇ 

ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੈਦ ਹਨ। 

ਪਤ,/ਪਤਿ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ , ਪਰ ਸੈਕਲਪਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਯੋਗ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ, ਵਡਿਆਈ, ਇਜ਼ਤ, ਮਰਯਾਦਾ ਆਦਿ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ 

ਵਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -ਕਿਓਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾੰਤਾ 
ਪਾਈਆ ਜਾ ਹਰੇ ਨ ਵਸੈ ਮਨ ਮਹਿ /(ਗੁ.ੀ੍.੨੧)। ਇਸ ਪਤ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ-ਉੜਾਰਾ' ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦਾ -- ਨਾਨਕ ਗੁਰ /ਬਨ 

ਨਨ ਪਤਿ ਪਤਿ ਵਿਣੁ ਪਾਰੇ ਨ ਪਾਇ /(ਗੁ ਰੀ੍.੧੩੮)। ਅਤੇ 

ਜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹਰਾਮ ਹੈ -ਜੇ ਜੀਵੈ ਪੱਤਾ 

ਲਥੀ ਜ਼ਇ/ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੰਤਾ /ਕੇਛ ਧਾ/ਇ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੪੨)। 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ -/ਜਿਸ਼ 
ਪਾਤਿ ਰਾਥੰ ਸ਼ਚਾ ਸ਼ਾਹਿਸ਼ ਨਾਨਕ ਮਟਿ ਨ ਸਕ ਕੋਇ / 

(ਗੁ ਰ.੫੨੦)।ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ 

ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।--ਪਾੰਤੇ ਸ਼ੋਤੀੰ ਜਾਵੈ 

ਸ਼ਹਨ ਸਮਾਵੈ ਸਗਲ ਦੂਖ ਮਟਾਵੈ /ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਰਮੁਖਾ 

ਛੂਟੈ ਸ਼ਾਚੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪਾਵੈ /(ਗੁ ਰੀ. ੭੬)। 

ਪੱਤਰਾ-ਪਾਠ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਠ 
ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀ-ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨ 1941 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰੀ੍ਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 

17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1941 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਰਾਜਾ 

ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕ ਇਕ 

ਪੱਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ 

ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ 

ਦੇਣ। ਇਸ ਪਾਠ-ਵਿਧੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ 

ਕਾਰਣ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ 

ਨਿਰੈਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਸ. ਆਤਮਾ 

ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ' ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 

ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ 1975 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 

ਨਾਮਧਾਰੀ-ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਠ 

ਦਾ ਆਰੋਭ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਛਪਣ ਕਾਰਣ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ 

ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਦ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਸਫ਼ੀਏ ਵਿਚ ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 

ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰ 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ : ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ 
ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਸੈਗੀਤ 
ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਾਵਿ ਲਈ 

ਰਾਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 

ਬਲਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋ' ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਵੀ 

ਵਿਆਪਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੀ' ਸਦੀ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੀ 

ਗਈ ਮਤੰਗ ਮੁਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਵ੍੍ਹੱਦੇਸ਼ੀ' ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ 

ਮੂਲਾਧਾਰਕ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਗੀਤ ਦੇ ਸੱਤ 
ਭੇਦ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ -ਸ਼ੁੱਧ, ਭਿੰਨਕ, ਗੌੜਿਕ, ਰਾਗ-ਗੀਤ, 

ਸਾਧਾਰਣੀ, ਭਾਸ਼ਾ-ਗੀਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਸ਼ਾ-ਗੀਤ।“ਰਾਗ-ਗੀਤ” 

ਹੋਰਨਾਂ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਤੋ ਰਾਗ ਕਰਕੇ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 



ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਰੌਲੀ-ਹੌਲੀ “ਰਾਗ-ਗੀਤ' ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੀ 

ਸਾਧਨਾ ਬਣ ਕੇ ਗੋਯ ਪਦ ਅਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੂੜ੍ਹ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣ ਗਈ। 

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਅਤੇ 

ਗੇਯ ਪਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰ ਹੈ।“ਗੀਤ” ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਰੋਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਯ ਪਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਇਸ 

ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 'ਰਾਗ-ਗੀਤ” 

ਹੀ 'ਪਦ-ਗੀਤ' ਜਾਂ ਗੇਯ ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਧਾ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਦ-ਗੀਤ 

ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਥ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਥਾਂ 

ਦੀ ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ, ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵਜ 
ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਅਲਵਾਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਨਾਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੈ ਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

“ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੈ ਦੇਵ ਦੇ ਦੋ ਪਦ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਪਦ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੋਕਲਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੈਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਸਧਨਾ, ਬੇਣੀ, 

ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਧੈਨਾ, ਪੀਪਾ, ਸੈਣ ਆਦਿ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਨੇ 

ਵੀ ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਗੁਣ-ਭਗਤਾਂ, ਜਿਵੇ'' ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ, ਮੀਰਾਂਬਾਈ 

ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੇਯ ਪਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਉਤਕਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 

ਧਰਮ-ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੈਬੈਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਤਾ ਭਾਵ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਭਗਤੀ) 

ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ 

ਪਰਉਪਕਾਰ 

ਅਤੇ ਨਿਰਛਲ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਯਤਾ ਕਾਵਿ ਅਗੇ 

ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ' ਉਸ ਨੇ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਗੇਯ-ਪੱਧਤੀ ਜਾਂ ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਸੈਬੰਧੀ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ-ਬੱਧ 
ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਾਵਿ- 
ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਪੂਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਗਰ 

ਕਹਿ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ' ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਲ ਕੀਤਾ। 

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ-ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੀੜ੍ਹ ਦੀ 

ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ 
ਸੈਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਆਤਮ- 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ, ਆਤਮ-ਨਿਵੇਦਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾਮਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਵਿਚ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਬਦ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੇਖੋ 'ਸ਼ਬਦ (ਪਦ)”। 

ਪਰਉਪਕਾਰ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਵਿਚ “ਪਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਦੂਜਾ ਅਤੇ “ਉਪਕਾਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੇਕੀ, ਭਲਿਆਈ, 

ਸਹਾਇਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ 

ਸੁਆਰਥ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦੁਖੀਆਂ 

ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਤਿ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਆਚਾਰ 

ਕਰਨਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਿਸਚਿਤ 

ਨਹੀਂ; ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 

ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਾਰ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋ' ਸਭਵ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ -- 

/ਵਿਦਿਆ ਵਾਚਾਗਾਂ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਗਾਂ /(ਗੁ .ੀ੍. ੩੫੬)। ਸੱਚਾ 

ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ -ਸਾਜਨ ਬੰਧ ਸ਼ਮੜ੍ਹ ਸੌ ਹਰੈਨਾਆ 
ਹਿਰਦੈ ਦੇਇ / ਅਉਗਣ ਸਤਿ ਮਟਾ/ਇਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਠੇਇ / 

(ਗੁਰੀ. ੨੧੮)। 

ਬਿਰਹੋ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਂਘ 

ਦੇ ਚਿਤ੍ਣ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ 

ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਗੀਤ-ਕਾਵਿ ਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁੱਚਾ, ਸੱਚਾ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬੇਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ-ਚਿਤ੍ਣ 

ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਨਾਨਾ ਡੂ/ਨੇ ਲ/ਇ 
ਅਨ ਤੌਖਿਓ ਨਹ ਝੂ/ਇਓ ਆਪਨਗਇਓਂ / ਪਰਉਪਕਾਰ ਨ ਕਾਲਹੂੰ 
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ਕੀਏ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ /ਮਿਆ/ਇਓ /(ਗੁਰੀ੍. ੭੧੨)। ਇਸ 

ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਾਧਕ ਦੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਜਨਮ ਮਰਣ 

ਢੁਹੂ ਆਹ ਨਾਗੰ ਜ਼ਨ ਪਰਉਂਪਕਾਗੀ ਆਏ / ਜੀਆ ਦਾਨੁ ਦੇ 

ਭਗਤਾ ਲਾ/ਇਨ੍ਹੇ ਹਰ ਨਿਉਂ ਲੀਨ੍ਹੇ ਲਾਏ /(ਗੁਰੀ੍. ੭੪੯)। 
ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਪ੍ਰਭੁ ਕਉਂ ਨੈਮਗਾਹਿ ਸੇ 

ਪਰਓਂਪਕਾਗਾ / (ਗੁ.ਰੀ੍. ੨੬੩)। ਬ੍ਰਹਮਰਿਆਨੀ ਦੀ ਇਹ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ 

ਉਤਸਾਹ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ -ਬ੍ਰਹਮ /ਨਿਆਨ? 

ਪਰਓਂਪਕਾਰ ਓਮਾਹਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। 

ਪਰਸਰਾਮ/ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਅਵਤਾਰ : ਵਿਸ਼ਣੁ ਦੇ ਦਸ 

ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਛੇਵੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹੀਵੀ' ਥਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ 
ਅਵਤਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਇਹ ਜਮਦਗਨਿ (ਵੇਖੋ) ਦੇ 

ਘਰ ਰੇਣੂਕਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ।'ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ", “ਮਹਾਭਾਰਤ” 

ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕ 

ਆਖਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 

ਇਸ ਦਾ ਆਚਾਰ-ਵਿਚਾਰ ਛਤ੍ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਤਾ 

ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮ-ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਧ ਕੀਤਾ। ਜਮਦਗਨਿ 

ਨੇ ਪ੍ਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ 

ਉਤੇ ਵਿਜਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਰ ਮੰਗੇ। ਜਮਦਗਨਿ ਨੇ ਇਹ ਵਰ 

ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰਯ 

(ਸਹਸ੍ਬਾਹੁ) ਜਮਦਗਨਿ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਮਧੇਨੁ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋ 
ਪਰਤਣ ਤੇ ਗਊ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 

ਪਿਛਾ ਕਰਕੇ ਸਹਸ੍ਰਬਾਹੁ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਮਦਗਨਿ 

ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਾਸਚਿਤ ਲਈ 

'ਤਪਸਿਆ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ 

ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਸ੍ਰਬਾਹੁ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਜਮਦਗਨਿ ਦੀ 

ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਮਦਗਨਿ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋ 

ਪਰਚਾ 

ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰੇਣੁਕਾ ਨੇ 21 ਵਾਰ 

ਛਾਤੀ ਪਿਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ 

ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛਤ੍ਰੀਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 21 

ਵਾਰ ਪਿ੍ਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ ਦੇ 

ਸਮੰਤ-ਪੰਚਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦੇ ਪੰਜ ਕੁੰਡ ਭਰ ਕੇ ਛਤ੍ਰੀਆਂ 

ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਿਤਰੀਤਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ 
ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨ ਲਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਰਿਸ਼ੀ 

ਰਿਚੀਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਛਤ੍ਰੀ-ਬਧ ਬੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਤਦ-ਉਪਰੈਤ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਸ਼੍ਯਪ ਨੂੰ 
ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਮਹੇਂਦਰ ਪਹਾੜ ਉਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ 

ਅਰਜਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਪਸਿਆ 

ਗੋਧਮਾਦਨ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੋ ਪਸੀਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਪਰਸ਼ੁ (ਕੁਹਾੜਾ) ਦਿੱਤਾ 
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ 

ਕਰਣ ਨੂੰ ਧਨੁਰ-ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨਾਲ ਵੀ 

ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਸਤ੍ਯ 

ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਛਡ ਦਿੱਤਾ। 

“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋ' ਇਸ ਨੇ ਰਾਮ 

ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਵ-ਧਨੁਸ਼ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ 

ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 
ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ 

ਦਾ ਤੇਜ ਹਰ ਲਿਆ।ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ 
ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹ ਛਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਲ 

ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟ ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਗਾਵੈ ਜਮਦਰਗਨ 

ਪਰਸ਼ਰਾਅਸ਼ਰ ਕਾਰੈ ਕੁਨਾ ਰ&' ਤੌਜਾ ਗੰਹਿਓਂ /(ਗੁ.ੀ. ੧੩੮੯)। 

ਪਰਚਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। 'ਜੰਤ੍' ਲਿਖਣ 

ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਟੁਕੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ 

“ਪਰਚਾ' ਸ਼ਬਦ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਬਾਬਰ 

ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੇ 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰ ਜੋਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਗ਼ਲ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨ 

ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਭਰਮ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

-ਕੋਈਂ ਮੁਗਲ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ /ਕੈਨੰ ਨ ਪਰਚਾ ਲਇਆ/ 

(ਗੁ.ੋ੍. ੪੧੮)। 
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ਪਰਤਨ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ। ਵੇਖੋ “ਨਾਰੀ 

ਚੇਤਨਾ”। 

ਪਰਤ੍ਰਿਅ : ਵੇਖੋ “ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ'। 

ਪਰਧਨ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ। 

ਵੇਖੋ 'ਹਕ ਪਰਾਇਆ”। 

ਪਰਮਹੈਸ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ 'ਹੈਸ” (ਕਾਇਆ ਹੰਸ਼ 

ਪਰਮਾਨੌਦ, ਭਗਤ 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ 

ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ 'ਪਰਮ' ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਕ 

ਰੂਪ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 

“ਪਰਮਾਤਮਾ” ਹੈ --ਜਿਨੀਂ ਆਤਮੁ ਚਨੈਨੇਆ ਪਰਮਾਤਮੁ ਸੋਈ / 
ਏਕੋ ਆੰਮ੍ਰਿਤ /ਝਰਥ ਹੈ ਫਲ #ਮ੍ਤ ਹੋਈ/(ਗੁ ਰੰ. ੪੨੧)। 

ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ (“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼') ਨੇ ਦਸਿਆ 

ਕਿ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਸੜ੍੍ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਤ ਗਿਆਨ, ਨਿੱਤ ਇੱਛਾ 

-ਕੋਆ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈ ਨ ਪਇਆ ਗਾ ਛਡਿ ਜਾਇ/- ਗੁ.ਗੰ. 
' ੫੧੦) ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ “ਪਰਮਹੰਸ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਹੰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ 

ਹੈ - ਭੋਜਨ ਨਾਮ /ਨੈਰੰਜਨੁ ਸਾਰ / ਪਰਮਹੰਨ ਸਚ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ/ 
੨੫ # 

(ਗੁ.ਗੌ੍. ੨੨੭)। ਵੇਖੋ “ਹੈਸ, ਜੀਵ ਰੂਪ'। 

ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਸੈਕਲਣ ਕਾਲ 
(ਪੁਸਤਕ) : ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੈਪਾਦਕ 

“ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ' ਦੀ ਲਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਰਾਗਮਾਲਾ” 

ਬਾਰੇ ਚਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 

ਵਿਰਚਿਤ “ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਸਾਂ ਕਾ” ਵਿਚ 

ਦਿੱਤੇ ਸੈਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਟੇ-ਸਟੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਧ 
ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮੇ ਵਿਚ ਛਿੱਬਰ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੈਪਾਦਨ ਸੈ. 1661 ਬਿ.(1604 

ਈ.) ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰ. 165੪ ਬਿ. (1601 ਈ.) ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ” 

ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਨ 1954 ਈ. ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 

ਛੇ ਲੇਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -(1) ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੇ 

ਸੰਮਤ, (2) ਛਿੱਬਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਤ੍ਯਤਾ 

ਦੀ ਅੰਸ਼, (3) ਸੈਮਤ 1658 ਕਿ 1661, (4) ਖ਼ਤਰਨਾਕ 

ਰਉਸ਼, (5) ਵਿਪਖੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ (6) ਕੀ ਛਿੱਬਰ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੇਖਕ ਸੀ? 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਮਗੀ, ਪੂਰਵ ਨਿਸਚਿਤ ਧਾਰਣਾ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਤਮਾ। ਇਹ 

ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਸੈਕਲਪ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 

ਧਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਿਨ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਇਕ ਹੈ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇ 

ਪਹਿਲੇ ਕਲਪ ਵਿਚ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ 
ਕਲਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ , ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਿਸ਼ਟੀ-ਕਰਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨਿੱਤ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਮਤ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਵੇਂ 

ਅਨਾਤਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਨ ਦੁਆਰਾ 

ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਭਿੰਨ, ਪਰ 

ਮੂਲੋਂ ਅਭਿੰਨ ਹੈ। ਰ੍ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮ-ਰੂਪ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਨੰਦ, ਭਗਤ : ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ 
(ਪੰਨਾ ੧੨੫੩) ਅਧੀਨ 'ਪਰਮਾਨੰਦ' ਕਵੀ-ਛਾਪ ਵਾਲਾ ਇਕ 
ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਚੈਤਾ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ 
ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਅੰਤਿਮ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਪਰਮਾਨੰਦ” ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁਪ ਹੈ। ਆਚਾਰਯ 

ਪਰਿਸ਼ੁਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ 

ਕੀ ਸੈਤ-ਪਰੈਪਰਾ” ਵਿਚ ਕਿਸੇ “ਪਰਮਾਨੰਦ” ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਤ/ਭਗਤ 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1341 ਈ. (1398 ਬਿ.) ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸਾਰੈਗ” ਕਵੀ-ਛਾਪ ਵਰਤਦਾ 
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ਸੀ।ਪਰ ਅਸ਼ਟਛਾਪ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ “ਪਰਮਾਨੰਦ 

ਦਾਸ” ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ।ਅਸ਼ਟਛਾਪ ਦੇ 

ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਿਆਰ੍੍ਹਾਂ ਸੌ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸੈਗ੍ਹਿ 

“ਪਰਮਾਨੰਦ-ਸਾਗਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਬਾਲ-ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਮਧੁਰ-ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਂਲ ਸੈਬਧਿਤ 

ਉਦਗਾਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੌਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 

ਜਨਮ ਸੈਨ 1493 ਈ. ਅਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 1583 ਈ. ਦੇ 

ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 

ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਭਾਵਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਵਾਲੇ ਪਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ 

ਸੋਬੈਧ ਅਸ਼ਟਛਾਪ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਸਹੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕਦਮ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ 

ਕੋਈ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸਾਧਕ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 

ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 

ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੋ ਤਿੰਨ ਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ 'ਰਹਾਉ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖ 

ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਟਲ 

ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਨ ਛੁਟੇ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਮਈ ਜੀਵਨ- 

ਢੰਗ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿ-ਜਸ ਸੁਣਿਆ 

ਜਾਏ --/ਹੈਸ਼ਾ ਤਉਂ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹਾ ਛੂਣੀ ਜੀਅ ਦਇਆ ਨਹੀੰ 

ਪਾਲ? / ਪਰਮਾਨੰਦ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗ/ੰਤ ਨ/ਲ ਕਥਾ ਪਨਨੰਂਤਾ ਨ ਚਾਲ / 

(ਗੁ.ਗ੍੍: ੧੨੫੩)। 

ਪਰਮੇਸਰ/ਪਰਮੇਸਵਰ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮ-ਈਸ਼ਵਰ, 
ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾਰ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੌਸੁਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ 

ਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉਂ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੫੯੯)। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਾਚਕ ਦਸਿਆ 

ਹੈ -ਅਚੁਤਾ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਅੰਤਰਜਾਆ/ ਮਧੁਲੂਦਨ 
ਦਾਸੰਦਰ ਸ਼ਆਆੰ /(ਗੁ.ਰੰ੍. ੧੦੮੨)। 

ਪਰਲਉ : 'ਪ੍ਲਯ' (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਤਦਵਭ ਰੂਪ। 

ਪਰਵਿਰਤਿ/ਪਰਵਿਰਤੀ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਪ੍ਵਿੱਤਿ" ਸ਼ਬਦ 

ਤੋਂ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ, ਲਗਨ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕ ਤਿਆਗ ਆਦਿ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ --ਕਿਨਗੀ ਕੰਆ ਪਗਵਿਗ/ਤਾ 

ਪਸ਼ਾਰਾ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੯੧੨)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ 

ਲੋਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਰੀਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ --ਪਰ/ਵਿਰਤਿ ਆਰਗੁਾ 

ਜੰਤਾ ਕੈਛ ਹੋਈਆ ਤੌਤਾ ਲੌਂਗ ਪਚਾਰਾ/(ਗੁ .ਰੌ੍. ੧੨੦੫)। 

ਪਰਵਿਰਤਿ-ਨਿਰਵਿਰਤੀ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ 
ਅਤੇ ਤਿਆਗ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਨੂੰ ਨ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ 

ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ 

ਅਣਭਿਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ-ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ 

ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।'ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ --ਪਗਵਿਰ/ਤਿ /ਨੇਗਂਵਿਰ/ਤਿ ਹਾਠਾ ਦੋਵੈ /ਵਾੰਚਾ 

ਧਰਮ /ਫਰੈ ਠੈਝਾਰਿਆ/(ਗੁ .ਰੀ੍. ੧੨੮੦)। 

ਪਰਾਛਤ : ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਪਾਯਸ਼ਚਿਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਤਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ-ਕ੍ਰਿਤ 

ਜਿਸ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਦਾ ਪਾਪ ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੈਮਿਨਿ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਧਰਮ 

ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਪਾਪ 

ਹੋਦਾ ਹੈ।ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਪ, ਤਪ, ਹਵਨ, ਦਾਨ, ਬ੍ਰਤ, ਤੀਰਥ-ਯਾੜ੍ਹਾ 

ਆਦਿ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਜਿਸ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ 

ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ , ਉਹ 'ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ' ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁੱਧੀ ਉਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
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ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - 

ਭਗੋਐ ਹਥ ਪੈਰ ਤਨੁ ਦੇਹ / ਪਾਣ? ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ਼ ਥੰਹ/ ਮਤਾ 

ਪਲਹੌਤਾੀ ਕਪੜਹ ਹੋਇ/ ਦੇ ਸ਼ਾਲੂਣੁ ਲਈਆ ਓਹੁ ਧੋਇ / ਭਗੀਐ 

ਮਾਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ / ਓਹੁ ਧੋਧੈ ਨਾਵੈ ਕੰ ਰੀਗਿ / ...੨੦। ਸਾਫ਼ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ 

ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਲਈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਹੱਤਵ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਚਿਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ -ਨਇ ਲਾਇਆ ਪਰਾਛਤ ਜਾ/ਹ / ਨਾਨਕਾ 

ਤਉ ਮੌਖੰਤਰ ਪਾ/ਹਿ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੪੭੦); ਏਕੁ ਅਰਾ/ਹ ਪਰਾਛਤ' 

ਗਏ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੨੮੯)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 

ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਵਿਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਰੋਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ 

ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ -ਸ/ਤਿਗੁਰ ਨਲ 

ਨਮਲਾਇਆ ਦੂਥ' ਪਰਾਛਤਾ ਕਾਲ ਨਸੇ /(ਗੁ.ਗੌ੍. ੧੩੩੨)। 

ਪਰੀ : ਇਸ ਤੋਂ' ਭਾਵ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰਤਾ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਪਿਤ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ 

ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਹਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਖੰਭ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਇਹ ਉਡਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਿਚਰਣ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 

ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਾਫ਼ 

ਪਹਾੜ ਉਤੇ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਰੂਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 

ਹੈ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਡ ਕੇ ਇਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੀ 

ਪਰੀਖ੍ਯਤੁ/ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤ 

(ਗੁਗ੍ੰ. ੧੪੩੦)। ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਬਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚਿਤਰਾਂ ਵਿਚ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਵਾਂ-ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰ-ਸਾਧਨਾ 

ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਗਨੀ ਉਤੇ ਇਸਤਰੀ-ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਰੋਪਣ 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ-ਸਕੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁੰਦਰ-ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ “ਪਰੀ” ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਖਾਣ ਕਾਰਣ , ਰਾਗਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰੂਪਾਇਤ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਜਪਜੀ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਕਿਤਨੇ ਰਾਗ ਆਪਣੀਆਂ 

ਰਾਗਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹਨ -ਕੌੜੇ ਰਾਗ ਪਗੀ ਨਉ 

ਕਹੀਆਨੇ ਕੌੜੇ ਗਾਵਣਹਾਣੋਂ /(ਗੁ.ਰੀ੍ . ੬)। ਇਥੇ “ਪਰੀ” ਸ਼ਬਦ 

ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। 

ਪਰੀਖ੍ਯਤੁ/ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤ - ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਦ੍ਰਵੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਜੋ 
ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨ੍ਯੁ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ ' (ਆਸ਼ਵਮੇਧਿਕ-ਪਰਵ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਭਿਮਨ੍ਯ ਦੇ 

ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੀਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 

“ਉਤਰਾ” ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਸ਼ੂਵੱਥਾਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤ੍੍ ਚਲਾ ਕੇ ਉਤਰਾ ਦੇ ਗਰਭ ਸਥਿਤ 

ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਤਰਾ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਤਰਾ ਨੂੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ਣ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਅਗੈਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਆਦਿ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ 

ਉਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਦੇ 

ਰਾਜਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬੈਠਾ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਆਦਿ-ਪਰਵ) 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਆਇਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ 

ਸੰਬੋਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕ ਲੋਕ-ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਾਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ 

ਹਨ। ਹੂਰ, ਅਪੱਛਰਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ 

ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

“ਰਾਗਮਾਲਾ” ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਓਨੇ ਗਾਏ 

ਸੰਗਿ ਰਾਗਨਾ ਤੀਸ /ਸਭੈ ਪੜ੍ਹ ਰਾਗੰਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹਾ ਦਸ ਲੀਸ਼/ 

ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸ਼ਮੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਜਾ 

ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ 
ਪਤਾ ਨ ਲਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲੇਂ ਵਿਚ ਮਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਲਦਾ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇ' ਬਾਦ 

ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ। 

ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਪਮਾਨ 

ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਤਕ੍ਸ਼ਕ ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। 

ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਾ ਕੀਤੇ। ਇਕ 

ਸੁਰਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ, ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਫੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੱਕੇ 
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ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਕ੍ਸ਼ਕ ਨਾਗ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਵਿਚ 
ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਰਨ 

ਉਪਰੈਤ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਨਮੇਜਯ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ।ਉਤੌਕ 

ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਜਨਮੇਜਯ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਪ-ਯੁਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਸੜ ਮੋਈਆਂ। ਪਰ ਆਸਤੀਕ 

ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਤਕ੍ਸ਼ਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। 

ਭੱਟ ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਹੈ -ਸ਼ਖਦੇਉਂ 
ਪਗੰਖ੍ਲ੍ਤਾ ਗਣ ਰਵੈ ਗੌਤਮ /ਗ/ਮ ਜਸ ਗਇਓਂ /ਕਝ ਕਲ ਸਜਸ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ /ਨੇਤ ਨਵਤਨੁ ਜਗਿ ਛ/ਇਓ/(ਗੁ ਰੰ. ੧੩੯੦)। 

ਪਰੂਰਉ : 'ਪੁਰੂਰਵਾ' (ਵੇਖੋ ) ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ। 

ਪੜਤਾਲ : ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸੈਗੀਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

“ਪੜਤਾਲ” ਸੂਚਕ ਉਕਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ' 
“ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੫ ਪੜਤਾਲ” (ਗੁ.ਰੀ੍. ੪੦੮), “ਨਟ 

ਪੜਤਾਲ ਮਹਲਾ ੫” (ਗੁ ਗ਼ੌ. ੯੮੦), ਅਤੇ “ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੪ 

ਘਰੁ ੫ ਦੁਪਦੇ ਪੜਤਾਲ” (ਗੁ. ੧੨੦੦)। 
ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ 'ਮਹਾਨਕੋਸ਼) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੱਟਤਾਲ” 

ਕਹਿ ਕੇ “ਚਾਰ ਤਾਲ ਦਾ ਭੇਦ" ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 

(ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ : ਪਰਬੰਧ ਤੇ ਪਾਸਾਰ” ) ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਦ ਰਚਨਾ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰੁਪਦ ਅੰਗ ਤੋਂ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜ ਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਈ ਰਾਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰੈਭ ਪੰਜ ਤਾਲ ਦੀ 

ਸਵਾਰੀ ਤੋ' ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ 

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਦੇ 
ਅੰਤਰਗਤ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾਵ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ 

ਸਥਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਾਲ ਵਿਚ ਨਿਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਇਨ ਸਮੇ' ਇਹ ਤਾਲ ਸਥਾਈ ਵੀ ਹੋ 

ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਖੰਡ 

ਪਾਸਾ : ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚਉਪੜ ਦੇ ਖੇਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਚਉਪੜ ਦਾ ਖੇਲ' ਦਸ ਕੇ , ਉਸ ਵਿਚ 

ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ (ਪਾਸਾ 
ਢਾਲਣਾ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਕਿਹਾ ਹੈ --ਕਹੁ ਕਥਨ ਤੇ ਜਨ ਕਲਹੁ ਨ ਹਾਗੰਹ ਢਾਲ ਜ਼ 

ਜ਼ਨ/ਹਿ ਪਾਸ਼ਾ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੭੯੩)। 

ਪਾਹੁਚਾ : ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਵਾਜ 

ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ 'ਸਾਹਾ” 

ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਵਰ 

ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਾਹੁਚਾ” ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਹੁਚੇ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 
ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਰ ਪੱਖ ਦੇ ਇਸ ਪਾਹੁਚੇ ਨੂੰ 'ਸਦਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਾਧਿਕਾ (ਕੰਨਿਆ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 
ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਘਰ। ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਸਾਂਧਕ ਦੀ 

ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਵਰ ਵਲੋਂ 
ਨਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੋ ਅਜਿਹੇ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਸਦਣਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -ਘ/ਨ ਘਨ ਏਹ ਪਾਹਚਾ 

ਸ਼ਦੜੇ ਨੈਤਾ ਪਵੀਲਿ / ਸ਼ਦਣਹਾਰਾ /ਲਿਮਗੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ /ਦਿਹ 

ਆਵੀ/ਨ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੨)। 

ਪਾਖੰਡ : ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ 
ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ “ਪਾਖੰਡ' ਜਾਂ 'ਭੇਖ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਣ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਲ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ 

ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਭੇਖਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ -/ਇੰਕੇ ਕੰਦ ਮਲ ਚਾਂਣ ਖਾਨ ਵਣਥੀਂਡਾ ਵਾਸ਼ਾ/ 

/ਇਕਿ ਭਗਵਾ ਵੌਸ਼ ਕ/ਰੇ' ਫਿਗਹ ਜੌਗ ਸੰਨਿਆਸਾ/ ਅੰਦਰ 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ/ /ਥਰਥਾ ਜਨਮੁ 

ਗਾਵਾ/ਇ ਨ ਗਿਰਹੀ ਨ ਉਂਦਾਸਾ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੪੦)।'ਆਸਾ ਕੀ 
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ਵਾਰ” ਵਿਚ ਭੇਖਧਾਰੀ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ 

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ - ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੌਗਾੀ ਦੁਖ 

ਦੀਆ/ ਸਹ ਵੇ ਜੰਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ / ਅੰਨੇ ਨ ਖਾਇਆ 

ਸਾਦੁ ਗਵਾ/ਇਆ / ਬਹਾ ਦਲ ਪਾ/ਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ / ਬਸ਼ੜ੍ਹਾ 

ਨ ਪਾਹਿਰੈ/ ਆਹਿ/ਨੈਨ ਕਹਰੋ / ਆਨੇ /ਵਿਗੂਾਤਾ/ /ਕਾਓਂ ਜਾਗੀ 

ਗੁਰ ਨ ਸੁਤਾ / ਪਗ ਉਪੰਤਾਣਾ / ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ/ 

ਅਲੁਮਲ਼ ਖਾਈ ਗਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ / ਗਿ ਅੰਧ ਪਤਿ 

ਗਾਵਾਈ//...(ਗੁ.ਰੀ੍. ੪੬੭)। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦਾ 

ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ 

ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ --ਸ਼ੋਂ ਪਾਖੰਡੀ 

ਜਿ ਕਾਇਆ ਪਥਾਲੇ / ਕਾਇਆ ਕਾ ਅਗਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਰਜਾਲੇ / 

ਸੁਪਨ /ਬਂਦੁ ਨ ਦੇਈ ਝਰਨਾ//ਤਿਸ਼ ਪਾਥੰਡਾੀ ਜ਼ਰਾ ਨ ਮਰਣਾ/ 

(ਗੁਰ. ੯੫੨)। 

ਪਾਖੰਡੀ-ਗੁਰੂ : ਇਸ ਨੂੰ “ਅ-ਸਤਿਗੁਰੂ' ਜਾਂ 'ਅ-ਗੁਰੂ” ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ/ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਪਾਖੰਡੀ 

ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੇ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁਣ ਸਿੱਧ-ਪੁਰਸ਼ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ 

ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ' ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ 'ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ 

ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ 

ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਚੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ -- 
ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੰ ਦਸੋ ਰਾਹ ਸ਼ਤਸ਼ ਮਹਾਏ ਸ਼ਾਥੰ / ਅਗੀ 

ਗਾਇਆ ਮਹੋਂ ਮਹ ਪਾਹਨ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਧੰ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੪੦)। 

ਪਾਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਅੰਤ ਭਾਂਡਾ ਫੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਠਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ -ਕੁੜ ਬਾਲ 

ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ/ਇ / ਆਵਗੰ ਨੌ ਸਮਝਾਵ/ਣ' ਜਾ/ਇ / ਮੁਠਾ ਆ/ਪਿ 

ਮਹਾਏ ਸ਼ਾਥੰ/ ਨਾਨਕ ਔਸ਼ਾ ਆਗੂ ਲਾਧੈ/ (ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੪੦)। 
ਨੇਤਰਹੀਨ ਨੇਤਾ (ਅ-ਗੁਰੂ) ਭਲਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਜਾਣ ਹੀ ਕਿਵੇਂ 

ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਛੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਅਵਿਦਿਆ 

ਦੇ ਐਧਕਾਰ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੀ 

ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਵੀ ਕਿਵੇ' ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ 

ਸਮਰਥਾ-ਹੀਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਬਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਠੌਰ-ਠਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

“ਓਅੰਕਾਰ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ-ਪਦ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ-ਦਮ ਅਸੰਭਵ ਹੈ --ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫਨ 

ਨੂਆ/ ਕਾਚੋਂ ਗੁਰ ਤੇ #ਕਾਤਾ ਨ ਹੁਆ/(ਗੁ.ਗੀ੍. ੯੩੨) ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਵਜੋਂ' ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛਡ ਕੇ ਪਕਿਆ ਨਾਲ ਪੀਤ ਪਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਪਰਲੌਕ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ -ਨਾਨਕ ਕਚ/ੜਿਆ /ਸਉਂ ਤਾੜ ਦੂਂਢੇ ਸਜਣ ਸ਼ੰਤਾ 

ਪਨਿਆ।/ ਓਇ ਜੀਵੰਦੇ /ਵਿਛੁੜ/ਹ ਓ/ਏ ਅਇਆ ਨ ਜਾਗੀ 

ਛਡਿ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੧੦੨)। 

ਸੋਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ 

ਅੰਨ੍ਹਾ, ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਅ-ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਮਰਯਾਦਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਇਧਰ 

ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਠੌਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਖੰਡੀ 

ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 

ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿ-ਭਗਤਿ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਰਾਹੀਂ 

ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ -- 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖੜਗ ਸੰਜੋਓ ਗੰਰੇ ਭਗਾਂਤਾ ਹੈ ਜਿਤੁ ਕਾਲ਼ ਕੰਟਕਾ 
ਮੰਨੇ /ਵਿਡਾ/ਨਆ /(ਗੁ .ਰੀ੍. ੩੧੨)। 

ਪਾਂਚ-ਮਿਰਗ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ -ਪਾਂਚ /ਰਗਾ ਬੌਧੰ ਨਵ ਕਾੰ ਝਾਨ?/ (ਗੁ .ਰੀ੍. 

੧੧੩੬)। ਵੇਖੋ 'ਪੰਚ ਬਿਕਾਰ/ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ”। 

ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਰੌ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਨਨ- 

ਪਾਠਨ 'ਪਾਠ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਣ 

ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡ-ਪਾਠ, ਅਤਿ-ਅਖੰਡ-ਪਾਠ, 

ਸਾਧਾਰਣ-ਪਾਠ, ਸਪਤਾਹਿਕ-ਪਾਠ, ਸੈਪੁਟ-ਪਾਠ, ਸਹਿਜ-ਪਾਠ, 

ਖੁਲ੍ਹਾ-ਪਾਠ, ਪੱਤਰਾ ਪਾਠ ਆਦਿ (ਵੇਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਦਰਾਜ)। 

ਅਜਿਹੇ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡੇਰੇ , 



ਪਾਣਿਨੀ 

ਸੋਪ੍ਰਦਾਇ ਜਾਂ ਜੱਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵੱਤਾ ਜਾਂ ਪਾਠ 

ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਪਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਾਂ 

ਵਿਧੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ-ਆਸ਼ੇ 
ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਉ 
ਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗ੍ਤਾ ਅਤੇ 

ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਵਿਖਾਵਾ, ਆਡੰਬਰ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ-ਹੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ --ਪਾਠੁ ਪੰੜਿਓਂ ਅਰ 

ਬੰਦੁ ਲੰਚਾ/ਰਓ ਨਵਾ ਭਅੰਗਮ ਸਾਧੇ / ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓਂ ਸੰਗ 
ਨ ਛੁਟਾਕਾਓ ਆ/ਹਕ ਅਹੰਝ/ਹੈ ਬਾਧੇ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੬੪੧)। 
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ਪਾਣਿਨੀ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਿਤ ਆਚਾਰਯ 
ਪਾਣਿਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 700 ਤੋਂ 300 ਈ. ਪੂ. ਤਕ 
ਮੈਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 

ਸੰਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਸਲਾਤ (ਸ਼ਲਾਤੁਰ) ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੇਵਲ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾਕ੍ਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਨੂੰ 'ਦਾਕ੍ਸ਼ੇਯ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 

`ਤੇ 'ਸ਼ਾਲਾਤੁਰੀਯ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ 
ਦਾ ਨਾਂ ਉਪਵਰਸ਼ ਸੀ।ਪਾਣਿਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ 

ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣਿਨੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ 
ਨ ਹੋਈ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ। 

ਪਾਣਿਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੇਣ 'ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ' 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ।ਪਾਣਿਨੀ ਦੇ ਸਮੇ' ਤਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ'ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆ 

ਗਈ। ਇਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਨੇ ਪ੍ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਸਾਮਗੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਅੱਠ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 3996 ਸੂਤਰ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਧੀ, ਸੁਬੰਤ, ਕ੍ਰਿਦੈਤ, ਉਣਾਇ, ਆਖਿਆਤ, 
ਨਿਪਾਤ, ਉਪ-ਸੈਖਿਆਨ, ਸੂਰਵਿਧਿ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੱਧਤਿ 
ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੇ 

ਪਾਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪਾਂਡਵ 

ਕੁਝ ਪਰੋਪਰਾ ਤੋੱ' ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ 

ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਦ 

ਵਿਚ 'ਲਘੁ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮੁਦੀ" ਅਤੇ 'ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮੁਦੀ ' ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਰੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 

“ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ' ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਜ ਕੇ 

(ਰਚ ਕੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਅਤੇ 

ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ - ਅਸਟ ਸ਼ਾਜ ਸੱਜ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ੋਧੰਹਿ ਕਗਾਹਿ ਬੇਦੁ 

ਆ/ਭਆਲੂ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੬੬੩)। 

ਪਾਂਡਵ : ਚੈਵਵੌਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਵਿਚੋਂ' ਚਿਤ੍ਰਾਂਗਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਗੀਧਰਵ ਹੱਥੋਂ 
ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਿਤ੍ਵੀਰਯ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ 

ਤਪੇਦਿਕ ਰੋਗ ਕਾਰਣ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਚਿਤ੍ਰਵੀਰਯ ਦੀਆਂ 
ਦੋਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ (ਅੰਬਿਕਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਿਕਾ) ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੀ 
ਪਤਨੀ ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਸ ਤੋਂ 

ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ 

ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁੰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਦ੍ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਮਿਦਯ 

ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਇਸਤਰੀ-ਸੈਗ ਕਾਰਣ 

ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸੈਤਾਨ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਨ ਕੀਤਾ। ਕੁੰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ 

ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 

ਪਾਂਡੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਵਾਯੂ , ਅਤੇ ਇੰਦ ਨਾਂ ਵਾਲੇ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਮਵਾਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਭੀਮ ਅਤੇ 

ਅਰਜੁਨ ਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਦ੍ੀ ਤੋਂ 

ਅਸ਼੍ਰਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਪੈਦਾ ਕਰਾਏ। 

ਇਹ ਪੰਜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਰਣ 'ਪਾਂਡਵ” ਅਖਵਾਏ , ਪਰ ਉਂਜ 

ਇਹ ਵੀ ਕੁਰੁ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੈਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ “ਕੌਰਵ” ਹੀ ਸਨ। 

ਪਾਂਡੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ। 

ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ 

ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦ੍ਪ੍ਰਸਥ ਵਿਚ 
ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਜੂਏ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ 

ਬਨਬਾਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਨਬਾਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਕਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ 
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ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਬਨਬਾਸ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ' ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨ 
ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਪਾਂਡਵ ਜਿੱਤੇ । ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਨ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਭਿਮਨਯੁ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤ 

ਨੂੰ ਸੈਂਪ ਕੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵਲ ਚਲੇਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -ਨੋਵ/ਹ ਪਾਂਡਾਵ ਭਏ ਮਜੂਰ //ਜੈਨਾ 

ਕੰ ਸ਼ਆਨੀ ਰਹਤਾ ਹਦੂ/ਰ /(ਗੁ ਰੀ. ੯੫੪)। 

ਪਾਤਾਲ : ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ 'ਪਾਤਾਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ-ਸਹਿਤ ਵਿਵਰਣ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ' ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -ਅਤਲ, ਵਿਤਲ, ਨਿਤਲ, ਗਭਸ੍ਤਿਮਤ, 

ਮਹਾਤਲ, ਸੁਤਲ ਤੇ ਪਾਤਾਲ। 'ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ 

ਸੱਤ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ' ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ 

ਭਿੰਨਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ -ਅਤਲ, ਵਿਤਲ, ਸੁਤਲ, ਤਲਾਤਲ, 

ਮਹਾਤਲ, ਰਸਾਤਲ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ 

ਚੌਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਮਵਾਰ ਮਹਾਮਾਯਾ, ਹਾਟਕੇਸ਼ੂਰ, ਬਲੀ ਅਤੇ ਮਾਯਾ 

ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਬੰਧ ਹੈ। ਮਹਾਤਲ ਵਿਚ ਅਜਗਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ 

ਹਨ; ਰਸਾਤਲ ਵਿਚ ਦੈੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਗ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

“ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇ -ਪਾਤਾਲ, ਤਲ, ਅਤਲ, ਵਿਤਲ, 

ਤਾਲ, ਵਿਧੀ ਪਾਤਾਲ, ਸ਼ਰਕਰਾ-ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਜਯ। ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਜ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪਾਤਾਲ ਇੰਦ੍ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ 

ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 

ਵਿਚ ਦਸੀ ਹੈ -੫ਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸ਼ਾ ਆਗਾਸ਼/ 

(ਗੁ.ਗੰ. ੫)। 

ਪਾਪ : ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਮ 'ਪਾਪ' ਹੈ। ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 

“ਪਾਪ” ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆਚਾਰ, 

ਅਖ਼ਲਾਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਈਸ਼ਵਰਰੀ ਨਿਯਮਾਂ , ਇਸ਼ਟ ਜਾਂ ਧਰਮ 

ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਵਾਨਿਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਲੈਘਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

“ਪਾਪ” ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ 

ਪਾਪ 

ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ , ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ 

ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਤਿ ਲਈ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚ 

ਪਾਪ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 

ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੌਧ-ਮਤ ਵਿਚ ਨਿਖਿਧ ਕਰਮ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਕਰਨ-ਯੋਗ ਕਰਮ ਨ ਕਰਨਾ 'ਪਾਪ” ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਰਮ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਕੇ 

ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖਦਾਈ ਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਸਾਂਖ੍ਯ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 

ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇ' ਸਮੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ 

ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪਾਪ-ਵਰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ -ਮਹਾ-ਪਾਪ, 

ਅਤਿ-ਪਾਪ, ਪਾਤਕ, ਪ੍ਰਸੈਗਿਕ ਅਤੇ ਉਪ-ਪਾਤਕ।'ਮਹਾਭਾਰਤ” 

ਵਿਚ ਦਸੇ ਗਏ ਦਸ ਮਹਾ-ਪਾਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -ਹਿੰਸਾ, 

ਚੋਰੀ, ਪਰ-ਤ੍ਰੀਆ-ਗਮਨ, ਝੂਠ , ਕੌੜਾ ਬੋਲ, ਚੁਗ਼ਲੀ ਕਰਨਾ, 

ਪ੍ਣ ਤੋੜਨਾ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਿਰਦਈ ਹੋਣਾ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਤੋਂ ਫਲ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ।'ਮਨੁ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ” (ਅ. 11) ਵਿਚ ਮਹਾ-ਪਾਪਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੈ-ਬ੍ਹਮ-ਹਤਿਆ, ਸੁਰਾਪਾਨ, ਚੋਰੀ, 

ਪਰ-ਇਸਤਰੀ-ਗਮਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 

ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣਾ। ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ 

ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਕੁਰਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ “ਪਾਪ” ਹੈ। 

ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਪਾਪ (ਗੁਨਾਹ) ਮੰਨੇ ਹਨ -ਲਘੂ-ਪਾਪ ਅਤੇ ਮਹਾ-ਪਾਪ। 

ਮਹਾ-ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਤਲ 

ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ, ਜ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਭੋਗ, ਸ਼ਰਾਬਨੌਸ਼ੀ, ਝੂਠੀ 

ਗਵਾਹੀ, ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਣ ਜਾਂ 

ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਿਚ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਇਆ ਹੈ --ਪਾਪ ਕਰੇਂਦੜ ਸ਼ਰਪਰ ਮਾਠੇ / ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫੜੇ 

ਫਾੜ ਕਾਠ / ਦੌਜ/ਕੇ ਪਾਏ /ਸ਼ਰਜ਼ਣਹਾਰੈ ਲੱਖਾ ਮੰਗੈ ਝਾਣਨੀਆ/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੦੧੯-੨੦)। 
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'ਈਸਾਈ-ਮਤ ਵਿਚ ਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 

ਹੈ -ਆਦਿ-ਪਾਪ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਪਾਪ। ਆਦਿ-ਪਾਪ 

ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ 
ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 

'ਈਸਾਈ-ਮਤ ਵਿਚ ਦੀਖਿਅਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਭਵ ਹੈ। 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਪਾਪ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੇ' 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਚਰਣ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਰਬਤੀ 

ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮੇਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰੀਆਂ -ਅਪਰਣਾ, 

ਇਕ-ਪਰਣਾ, ਇਕ-ਪਾਟਲਾ --ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਅ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ-ਪਰਣਾ ਅਤੇ ਇਕ-ਪਾਟਲਾ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦ 

ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਪਰਣਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨ ਖਾਈ। 

ਮੇਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਉ.ਮਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। 

ਉਸ ਦਿਨ ਤੋ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਉਮਾ' ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਉਮਾ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਤਪਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ 

ਉਸ ਅਗੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਯਾਦਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ 

ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ 'ਪਾਪ” 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਪੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਪਾਪ ਹੈ। 

ਕਰਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ 

ਜਾਂ ਆਵਾਗਵਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਉਠਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਸੈਭਵ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ - ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ 

ਦਾਇ ਭਾਈ/ ਦਹੀਂ ਨ/ਲ ਕੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਉਪਾਈਂ/ ਦੋਵੈ ਮੰਡ 

ਜਾਏ /ਇਕਾਤ ਘ/ਨ ਆਵੈ ਗੁਰਮ/ਤਿ ਸਹਜੇ ਸਮਾਵਣਿਆ / 

(ਗਗ਼ੀ੍. ੧੨੬)।ਪਾਪ-ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਕੋ ਸਾਧਨ ਹੈ --ਭਗਆ ਆੰਤਿ ਪਾਪਾ ਕੌ ਸ਼ੰਗਿ/ ਉਹ ਧੌਂਪੈ 
ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ /(ਗੁ.ਗੰ. 8)। 

ਪਾਪੀ : ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਪਾਧੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਵੇਖੋਂ “ਪਾਪ”। 

ਪਾਰਜਾਤ : ਇੰਦ੍-ਲੋਕ ਦਾ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਿਛ, ਜੋ 

ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਸਤ੍ਯਭਾਮਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇੰਦ 

ਨੂੰ ਜਿਤ ਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 
ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -ਪਾਰਜਾਤ ਗਧ7 

ਲੰ ਆਇਆ ,ਝੈਂਦ੍ਰਾਲਨ ਆਹ ਰੰਗਾ ਨੀਆ/ (ਗੁ.ਰੀ੍. ੪੭੦)। 

ਵੇਖੋ “ਕਲਪਤਰੁ”। 

ਪਾਰਬਤੀ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਬਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। 
` 'ਬ੍ਹਮ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦ (ਹਿਮਾਲਯ ਪਰਬਤ) ਨੇ ਕਠਿਨ 

-ਤਪਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਕਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪਾਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲੇਂਦ ਅਗੇ 

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨ ਜਚਿਆ। ਸ਼ੈਲੇਂਦ ਨੇ ਉਮਾ ਦਾ 

ਵਿਆਹ ਸੁਅੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਅੰਬਰ 

ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਮਾ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਦ 

ਉਪਰੈਤ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ 

ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਮਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ 

ਦੀ ਦਰਿਦ੍ ਤਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਉਮਾ 
ਅਤੇ ਗਣਾ ਸਹਿਤ ਮੇਰੁ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 

“ਸਕੰਦ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਰੈਗ 

ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਰਕੇਸ਼ੂਰ ਤੀਰਥ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 

ਸ਼ਿਵ-ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੀਪ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੋਰੇ ਰੈਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ 

ਅਤੇ 'ਗੋਰੀ' ਅਖਵਾਈ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਬਤ ਦੀ 

ਸਰਵ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਪਾਰਬਤੀ” ਪਿਆ। 

ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਭਵਾਨੀ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮਾਂਤਰ ਜਾਂ 

ਰੂਪਾਂਤਰ ਮੰਨੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 

ਸ਼ਿਵ-ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀ 
ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਏ 

ਜਮਾਈ / ਗੁਰ ਈੀਸ੍ਰਾ ਗੁਰ ਗੌਰਥਾ ਝਰਆ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਆਈ/ 
(ਗੁ.ਰੀ੍. ੨)। 

“ਦੁਰਗ' ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ ਨਾਂ “ਦੁਰਗਾ” 

ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ” ਦੀ 

“ਦੁਰਗਾ ਸਪ੍ਤਸ਼ਤੀ” ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਠ 
ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਦ੍ਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
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ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹਨ -ਦੁਰਗਾ ਕੌ/ਟੇ ਜਾ ਕੰ 

ਮਰਦਨੁ ਕਰੈ /(ਗੁ.ਰੋ੍. ੧੧੬੨)। 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ : ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਪਰਬ੍ਹਮ' ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਗਤ ਤੋਂ' ਪਰੇ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ, ਗੁਣ ਜਾਂ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਸੱਤਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਹੈ -ਅ%ਚਤਾ ਪਾਰਸ਼ਹਹਮ ਪਰਮੋਸ੍ਰ ਅੰਤਰਜਾਆੰ /ਮਧੁਸ਼ੂਦਨ 

ਦਾਮੰਦਰ ਸੁਆਮੰ /(ਗੁ ਰੰ. ੧੦੮੨)। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 

ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ --ਰੰਗੁ ਨ 

ਲਗਾ ਪਾਰਲ੍ਹਮ ਤਾ ਸ਼ਰਪਰ ਨਰਕਾਂ ਜਾ/ਏ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੭੦)। 

ਪਿਸ਼ਾਚ : ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਯਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਇਕ ਜੂਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
“ਅਥਰਵ-ਵੇਦ” ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ` ਬਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ 

ਸੰਘਿਤਾ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਦਸਿਆਂ 
ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਤੈਤਿਰੀਯ-ਸੰਘਿਤਾ” 

(2/4) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਂਖਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ 

ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਤਰਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ 

ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੁਰਾਂ ਅਥਵਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਪਿਸ਼ਾਚ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਸ਼੍ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ 

ਪਿਸ਼ਾਚਾ ਜਾਂ ਕਪਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਆਰਯ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਥੋਂ' ਦੀਆਂ ਮੂਲ 

ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਭਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ 

ਜਾਤੀ ਨੂੰ 'ਪਿਸ਼ਾਚ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਰ-ਮਾਸ ਦਾ ਆਹਾਰ 

ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਸ਼ਾਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 'ਪਿਸ਼ਾਚ-ਵੇਦ' ਜਾਂ 
“ਪਿਸ਼ਾਚ-ਵਿਦਿਆ” ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ ਹੋਇਆ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਸਾਂਪ੍ਯ-ਸ਼ਾਸੜ੍' ਵਿਚ ਇਕ ਪਿਸ਼ਾਚ-ਲੋਕ 

ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਕਈਂ ਕੌ/ਟੇ ਜਥੂ-/ਕੈਨਰ ਪਿਸ਼ਾਚ / ਕਈ 

ਕੋਟੇ ਭੂਤਾ ਪ੍ਰੌਤ ਸੂਕਰ /ਗਾਚਾ /(ਗੁ .ਰੀ੍. ੨੭੬)। 

ਪਿਕਾਂਬਰ (ਪੈ਼ੀਬਰ) : 'ਪੈਜ਼ੈਬਰ' ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਗ਼ਾਮ (ਸੰਦੇਸ਼) ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। 

ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਨੱਬੀ” 

_ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪੈਰ਼ੀਬਰ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਪੈ਼ੈਬਰ” ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਗੀ੍ਥ ਕਿਸੇ 

ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ 
ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਰਸੂਲ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਲੋਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਾਹੀ' ਕਿਸੇ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਵੇਸ਼ ਨੂੰ 

“ਵਹੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ, 

ਜਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਨ। 
ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪੈਗ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਹੈ --ਪਨੌਰ ਪੈਕਾਂਝਰ ਸ਼ਾ/ਲਿਕਾ ਸ਼ਾੰਦੇਕਾ 
ਛੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾ/ਏ ਪਏ /(ਗੁ.ੀ੍. ੩੫੮)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਸਭ ਵਾਂਗ ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 

-- ਪਹਰ ਪੈਕਾਸ਼ਰ ਆਓਲ?ਏ ਲੇ /ਲ੍ਰ ਨ ਰਹਹਨੀ/(ਗੁ ਰੀ. ੧੧੦੦)। 

ਪਿੰਗਲਾ : ਹਠ-ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ 
ਇਕ ਨਾੜੀ -/ਇੜਾ /ੰਗੁਲਾ ਸ਼ਖਮਨ ਬੰਦੇ ਏ ਆਵਗਨ ਕੜਾ 

ਜਾਗੀ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੩੩੪)। ਵੇਖੋ “ਨਾੜੀਆਂ”। 

ਪਿੰਗਲਾ, ਵੇਸਵਾ : ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ 

ਵੇਸਵਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਮਹਾਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਛਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 

ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ 

ਰਾਤ ਬੇਚੈਨ ਵਿਚ ਕਟੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ 

ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜੋ ਸਦਾ 
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ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਬੇਚੈਨ ਨ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਤ ਉਸ ਨੇ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ । ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ 
ਬ੍ਹਮ-ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਮੋਹ 
ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਂ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਦੱਤਾੜ੍ਰੇਯ ਵਲੋਂ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ 24 ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ 
ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ ਉੱਲੋਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ -- ਅਜ਼ਾਮਲ /ਪੰਗਲਾ ਲਭਤਾ ਕੰਚਰਾ 
ਗਏ ਗੰ ਕੇ ਪਾਸ਼/ ਦੁਰਮਾਤ /ਨੋਸ਼ਤਰੇ ਤੂ /ਕੇਉਂ ਨ ਡਗਹਿ 
ਗਵਿਦਾਸ /(ਗੁ.ਰੌ੍. ੧੧੨੪)। 

ਪਿੰਡ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਯਮ-ਪੁਰੀ ਤਕ ਯਾੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਘਟੋ-ਘਟ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਯਾਤ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ 

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੌਆਂ ਜਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ-ਦਾਨ ਯਾੜ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ।ਜੋ ਪਿੰਡ-ਦਾਨ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸਰਾਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਮ-ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਗਯਾ” ਤੀਰਥ ਵਿਚ ਭਰੇ 

ਪਿੰਡ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਲਈ ਗਯਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ-ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਚਾਰ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਤਲ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕ੍ਰਿਆ” ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ - 
/ੰਡ ਪਤਾਲ ਮੋਨਾ ਕੌਸਉਂ /ਕ/ਨੇਆ ਸਚੁ ਨਾਲਾ ਕਰਤਾਠ/(ਗੁ ਗੰ. 

੩੫੮)। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਤਲ, ਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਦੀ ਸਥਾਨ-ਪੂਰਤੀ 
“ਹਰਿ-ਸਰਿ' (ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ -/ੰਡ ਪਤਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁਲ ਹ/ਨੇ ਸਰੇ ਪਾਵਏ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ. ੯੨੩)। 

ਪਿਤਾਮਹ : ਵੇਖੋ 'ਗੋਗੇਵ'। 

ਪੀਪਾ, ਭਗਤ 

ਪਿਰਥਮੀ/ਪਿਥਮੀ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ) : ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਸੋਰ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਧਰਤੀ” ਅਤੇ 
“ਧਰਨੀ” ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਉਤੇ ਮਰ੍ਤ੍ਯ-ਲੋਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੋ ਪੰਜ ਮਹਾ-ਭੂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪ੍੍ਥੁ 

ਦੁਆਰਾ ਰਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਪ੍ਰਿਥਵੀ” ਪਿਆ।ਪਿ੍ਿਥੁ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਚੂੰ ਕਿ 'ਵਿਸਤਾਰ 
ਵਾਲਾ” ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿ੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਗੁਣ ਵਾਲੀ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ-ਪੀੜਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (10/1) ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ 

ਭਾਰ ਨਾਲ ਦਬੀ ਹੋਈ ਦੁਖੀ ਪਿ੍ਥਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 

ਗਈ। ਬ੍ਹਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੀਰ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਥੇ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਸੀ।ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਰਨ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। “ਦੇਵੀ-ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” 

(14/18-19) ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਵਤਰਣ 

ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰ੍ਣੁਯਾਕ੍ਸ਼ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡਬੋਈ ਪਿਥਵੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਵਰਾਹ 

ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਥਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 

ਜਲ ਤੋ' ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ- ਧਰਣਨੰਧਰ ਇੰ 

ਨਗਸੰੰਘ ਨਾਰ/ਇਣ / ਵਾੜਾ ਅਗ੍ਰੰ '੍ਰਿ/ ਧਰਾ/ਇਣ /(ਗੁ.ਗੀ. 

੧੦੮੨)। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਕਲੀਰ ਕਾਗਦ ਕਾਨ 

ਓਬਰ? ਮਲੁ ਕਾਂ ਕਰਮ ਕਪਾਟ / ਪਾਹਨ ਬੌਗੀ ਪਿਰਥਆੰ ਪੀੰਡਿਤਾ 

ਪਾੜਾ ਬਾਟ /(ਗੁ.ਰੋ. ੧੩੭੧)। 

ਪੀਤਾਂਬਰ/ਪੀਤੰਬਰ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪੀਲੇ 
ਰੈਗ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ।ਪੀਲੇਂ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ 
ਵੀ 'ਪੀਤਾਂਬਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ'। ਭਗਤੀ-ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਇੱਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ-ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। 

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਬਦਾਤਿ /ਤਿਲੌਚਨ ਤੋ ਨਰ 

ਮਕਾਤਾ ਪ7ਤੰਬਰੁ ਵਾ ਕੇ /ਰੇਦੈ ਬਸ਼ੈ /(ਗੁ .ਰੌ੍.੫੨੬)। 

ਪੀਪਾ, ਭਗਤ : ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 
ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਗਗਰੌਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਹੀ 
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ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ'। ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਕੇ ਆਚਾਰਯ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ 

ਚਤੁਰਵੇਦੀ (ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸੰਤ-ਪਰੈਪਰਾ”) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਜਨਮਕਾਲ ਸੰ. 1465-75 ਬਿ. (ਸੰ. 1408-18 ਈ.) ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਅਥਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 

ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਗ 

ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਬਣੀ ਰਹੀ । ਸਾਧਾਂ-ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਮਨ 

ਬਹੁਤ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ, 

ਪਰ ਇਕ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ 

ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਛਡ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਤੀਰਥ-ਯਾੜ੍ਹਾ ਵੇਲੇ ਇਕ 
ਨਿਰਧਨ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ 

ਨਚ ਅਤੇ ਗਾ-ਵਜਾ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਥੇ “ਪੀਪਾ-ਵਟ” ਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਗਗਰੌਨਗੜ 

ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਦੋ ਪੋਥੀਆਂ ('ਸੀ 

ਪੀਪਾ ਜੀ ਬਾਨੀ' ਅਤੇ 'ਸਰਬ ਗੁਟਕਾ”) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਪਾਦਨ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਸੱਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ 21 ਪਦਿਆਂ ਅਤੇ 

11 ਸਾਖੀਆਂ (ਦੋਹਰਿਆਂ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ (ਪੰਨਾ ੬੯੫) 
ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ “ਰਹਾਉ” 

ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ 

ਅਦ੍ਰੈਤ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 

ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿੰਡ (ਸਰੀਰ) ਵਿਚ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਖਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜੌਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸ਼ੋ ਪਿੰਡੇ ਲੌ ਖੋਜ਼ੈ ਸ਼ੋ ਪਾਵੈ / ੫ਹੰਪਾ 

ਪਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇ ਲਖਾਵੀ //ਇਸ਼ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ 

ਉਤੇ ਭਾਜਸ਼ਲਾਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ/ 

ਪੀਰ : ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਰਧ 
ਵਿਅਕਤੀ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂ 

ਪਥ-ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਲਈ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 'ਪੀਰ' ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਜਾਂ 

ਪੀਲੂ , ਭਗਤ 

ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ ਜਾਂ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਗੁਣ ਜਾਂ ਸਮਰਥਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ 

ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੀ 

ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ 

ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 

ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 

ਬ੍ਹਮ-ਵਾਕ ਤੁਲ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕਤ ਦੀਆਂ 
ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਉਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍੍ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋ' ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ 

ਫ਼ਰੀਦ ਅਨੁਸਾਰ - ਲਜੋਂ ਜਨ ਪਨਿਠੇ ਨਿਵਾਨਿਆ /ਤੰਨ੍ਹਾ ਅੰਚ 

ਨ ਲਾਗ /(ਗੁ..੧੩੮੨)। 

ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਪੀਰ ਅਥਵਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਈ 

“ਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਜੌ ਗੁਰ ਦਸ ਵਾਟ 

ਮਗੀਦਾ ਜੌਲੀਐ/(ਗੁ ਗ੍ੰ.੪੮੮)। 

ਪੀਲੂ, ਭਗਤ : ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ 

ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੀਲੂ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਪੀਲੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਮਿਰਜ਼ਾ-ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ 

ਰਚੈਤਾ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੈਰਾਗਮਈਸਲੌਕ ਵੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਭਗਤ ਸਾਧਕ 

ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਵਰਤੀ 

ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੀਲੂ 

ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੇਤ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਹੋਏ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ-ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਚ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਨੇ “ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ” ਦਾ 

ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਰ ਪੀਲੁ ਨਾਲ ਮੇਚਣੋਂ ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੂ ਪੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਰੁਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਯਾਰੋ ਪਲ 

ਨਾਲ ਬਰਾਬਗੀ ਸ਼ਾਇਰ ਭੁੱਲ ਕਰੇਨ / ਉਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ 
ਝਾਪਣਾ ਕੰਯੀੰ ਦਸਤਾ ਧਗੇਨ/ 

ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ 
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ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਅਹਿਮਦਯਾਰ (1768-1845 ਈ.) ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ 

ਹੈ - ਪੀਲੇ ਨਾਲ ਨ ਗੰ /ਕੇਸ਼ੇ ਦੀ ਉਸ /ਵਿਚ ਸੋਜ਼ ਅਲ/ਹਿਦ// 

ਮਸ਼ਤਾ ਨਿਗਾਹ ਕਤ ਉਸ਼ ਪਾਸ਼ੇ /ਕੇਸ਼ੇ ਫਕੀਰ ਵਲ? ਦੀ/ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪੀਲੂਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਇਕ 
ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਗਤ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੀਲੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ 

ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਲੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 
ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰਿਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਅਤੇ ਕਿੱਸੇ 

ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਸੈਸਾਰਿਕ ਨਸ਼ਵਰਤਾ 

ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਦਿ ਤੱਥ ਕਵੀ ਦੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਬਿਰਤੀ ਦੇ 

ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ 

ਸਚ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ 

ਆਪਣੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਲ ਵੀ ਇਕ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 
- ਐਰਮੁਨਣੇ ਮੂੰਹ ਚੌਪੜੇ ਅੜਾ ਅੜਾ ਥਾਂਗਾਂ ਦੌਣ / /ਜਨ੍ਹਾਂ 
ਆਗੂੰ ਖਾਧੇ ਪਿੰਨ ਕੇ ਉਹ ਪੂ ਨੂੰ ਕੰ ਦੋਣ/ 

ਪੀਲੂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹਿਆ 

ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਪੀਲੂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ 

ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ 

“ਮਿਰਜ਼ਾ-ਸਾਹਿਬਾਂ” ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੂ ਦੀ ਕਬਰ (ਗੋਰ) ਉਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ 
ਰੂਹ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਥਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਿਹਾ -- ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਗੋਰ ਤੇ ਰੁਨੀ ਨੀਰ ਪਲੱਟ। 

ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪੀਲੂ ਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮੁਸਲਮਾਨੀ' ਪਿੰਡ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਜਾ ਕੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਰਚਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਪੀਲੂ ਦੇ 

ਨਿਕਟ ਉੱਤਰਵਰੀ ਸਮਕਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਲੂ ਦੇ ਕਬਰ ਵਿਚ 

ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਧ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੀਲੂ ਕਦੋ' ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥਕ ਸਾਮਗ੍ੀ ਦੀ 

ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ 

ਉਲੇਖ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ 

ਰਾਜ-ਕਾਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 6'ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਪੁਨ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹਵਾਉਣ 

ਲਈ ਭਗਤ ਕਾਨ੍ਹਾ, ਛਜੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪੀਲੋਂ (ਪੀਲੂ) 

ਭਗਤ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ -- ਚਾਰ ਭਗਤ /ਤਹ ਠਾਂਹ ਰਹੇ ਕਾਨ੍ਹਾ 

ਛਜੂ ਜਾਨ /ਸ਼ਾਹ ਹਸੈਨ ਪੀਲੋਂ ਭਗਤਿ ਮਨ ਸੈ ਭਗ/ਤਿ ਗੁਮਾਨ / 

ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 
ਸਲੋਕ ਦਾ ਬ੍ਜਭਾਸ਼ੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਲੂ ਨੇ 

ਬੀੜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ 
ਸੀ - ਪੰਲੂ ਅਸਾਂ ਝੋਂ ਉਹ ਭਲੇ ਲੋ ਜੀੰਵ/ਦਆਂ ਨਏ / ਉਨ੍ਹਾਂ 

/ਚਕੜ ਪਾਉ ਨ ਬੋੜਿਆ ਨ ਆਲੂਦਾ ਰਲੇ / 

ਪੀਲੂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸਲੋਕ 'ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ 

ਭਗਤਾਂ ਦੇ" ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਯੁਗ ਨੂੰ ਕਲਿਯੁਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਪਾਪਾਚਾਰ 

ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਦਸਦਿਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਉਹ ਜੌ /ਇਸਣ ਟਾਲਆਂ ਸਾਵੇ ਪਤ ਕਦੂਰ/ 

ਬਹਿ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਮਜਲਸ਼ਾਂ ਰਾਣੇ ਰਾਓ ਮਲੂਕਾ /ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਤ 
ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਜ ਨਿਕਲਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ' ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਖ਼ਲਾਸੀ 

ਨਹੀਂ', ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਅਗੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ 
ਉਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਮਉਂੜੇ ਕੌਲ ਭੰਨਿਆ ਵੜਾਏ ਕੌਹੜੇ ਕਟ / 

ਸ਼ਉਂਦਾਗਰਾਂ ਪਟਵਾਗੀਆਂ /ਦੇੜੇ ਬਾਝ ਨਾ ਛੰਟੁ / 

ਪੀਲੂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਿਧ-ਪਧਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਾਂ 

ਸਥੂਲ ਉਪਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਭਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਜ ਤਾਂ ਉਸ 

ਯੁਗ ਦੇ ਹਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਲੂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਘੜਿਆ 
ਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੈਮ-ਪਲ ਸਿਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਘੰਲੂ ਧਗੰਤ ਚਓੰਘੜਿ 
ਜਗਿ ਸ਼ਾਗੰਆ ਪਾਸਾ ਢੁਲੇ ਹਸੌਲ਼ / ਬੰਦਾ ਕਰੇਂ /ਤਕੱਝਗੀ ਮਉਤਾ 
ਨ ਚਲ/ਨੈ ਦੇਸ / 

ਪੁੰਨ : ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਪੁਣ੍ਯ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੁਕ੍ਰਿਤ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਬੈਧ 

ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਤਿਕ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧ-ਮਤ ਅਤੇ ਜੈਨ-ਮਤ 

ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ 
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਤਵਿਕ 
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ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਪਿਛੇਂ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ 
ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਆਚਰਣ 

ਨੂੰ ਪੁੰਨ-ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਸੁਖ-ਫਲ-ਦਾਇਕ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ (ਵੇਖੋ) ਕਰਮ ਦੁਖ-ਫਲ-ਦਾਇਕ ਹੈ । ਇਹ 
ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਤਿਦੁਅੰਦੀ ਹਨ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਕਾਰੇ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪਨ 

ਵਡਾ ਹੋ /ਕਾਨ ਡੰਡਉਤ ਪਨ ਵਡਾ ਹੋਂ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩)। ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ-ਕਰਮ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ 

ਨਾਲ ਕੀਬੇ ਪੁੰਨ ਜਮਕਾਨ ਦੇ ਵਸ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

- ਪੁੰਨ ਦਾਨੁ ਲੋ ਲੰਜਦੇਸ਼ਭਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੰ ਜਾਈ //ਬ੍ਨ ਅੰਤਿਗ੍ਰ 

ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਛੰਡਈੰ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਖੁਆਈ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੪੧੪)। 

ਸਭ ਤੋ' ਵਡਾ ਪੁੰਨ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਸਭ 

ਪੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ 

ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗ-ਸਾਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਪ 

ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ 'ਸੁਕ੍ਿਤ” (ਪੁੰਨ) ਕਰਕੇ ਨਾਮ 

ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣੋ ਬਚਿਆ ਜਾ 

ਸਕੇ -- ਸੰਗਿ ਦੇਥੈ ਕਰਣਹਾਨਾ ਕਾ/ਏ ਪਾ ਕਮਾਈਐ /ਸ਼ਜੀਤ 

ਕੀਜੈ ਨਾਮ ਲੀਜੈ ਨਗੰਕੇ ਨਲ ਨ ਜਾਈਲੀ /(ਗੁਰੀ.੪੬੧)। 

ਪੁਰਸਲਾਤ (ਪੁਲਸਰਾਤ) : ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੁਆਰਾ 

ਵਰਤਿਆ ( ਵਾਲ਼ਹੁ /ਨੈਕਾੰ ਪੁਰਸ਼ਲਾਤ ਕੰਨ ਨ ਸ਼ਣੀਆ/ਇ- 

(ਗੁਰੀ.੧੩੭੭)। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਫ਼ਾਰਸੀ (ਪੁਲ) ਅਤੇ 

ਅਰਬੀ (ਸਰਾਤ) ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਸ 'ਪੁਲਸਰਾਤ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ।“ਸਰਾਤ' ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ 38 ਵਾਰ ਕੁਰਾਨ" ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ' ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਅਧਿਕਤਰ “ਸਹੀ ਮਾਰਗ” ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਦੀ 

ਅੱਗ ਉਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ 

ਤੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇ' ਪਾਸੇ ਕੰਡੇ 
ਅਤੇ ਸੂਲ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਤੋ' ਲੈਘਣਾ ਬਹੁਤ 

ਕਠਿਨ ਹੈ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਸ 

ਉਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਥਿੜਕ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ਼ 

ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ 

ਪੁਰਾਣ 

ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਕ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ 
ਧ੍੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਪੁਰਖ : ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 

“ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ” (ਵੇਖੋ) ਮੰਨਿਆ ਹੈ।'ਪੁਰਖ' ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਪੁਰਸ਼” 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ । “ਰਿਗਵੇਦ” ਦੇ “ਪੁਰਸ਼ ਸੂਕ੍ਤ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ-ਦਰਸ਼ਨ (ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਹੈ। ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਭੋਗ੍ਯ ਹੈ, ਜੜ ਪ੍ਕ੍ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ 

(ਵਾਸ ਜਾਂ ਆਧਾਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ ਤ੍ਰਿਗਿਣਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ 

ਤ੍ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 
ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੜ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਭਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਆ 
ਮੰਨ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਧਨ ਅਤੇ ਮੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ 

ਉਸ ਦੀ ਕੈਵਲ੍ਯਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਸੈਬੈਧ 

ਵਿਚ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੁਰਸ਼ ਇਕ 

ਨਹੀਂ ਅਨੌਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ 

ਹੈ। 

ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਦਭੁੜੰ 

ਪਰ/ਨ/ਤਿਪਰੰ ਜਾੰਦਾ /ਚੰ/ਤਾ ਸ਼ਰਬ ਗਤੰ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੫੨੬)। ਉਹ 

ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ (ਕੁਦਰਤ) ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 

ਦਸਦਿਆਂ 'ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਵਲ ਨ 

ਪਾਈਆ ਪੰਡਤਾਂ /ਜ ਹੋਵੈ ਲਖ ਪੁਰਾਣ /ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ (ਦਸ ਅਨ”) ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

- ਦਸ਼ ਅਠ ਪੁਰਾਣ ਤਨੰਰਕਾ ਰਸ ਕੀਆ /(ਗੁ ਰੀ .੮੭੨)। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ “ਪੁਰਾਣ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਖਿਆਨ 



ਪੁਰਾਣ 

ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਣ। ਨਿਰੁਕ੍ਤਕਾਰ ਯਾਸ੍ਕਾਚਾਰਯ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 

ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।'ਮਤ੍ਸ੍ਯ-ਪੁਰਾਣ” 

(53762) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੁਟਾਉਣ 
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ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਚੁਕਣ ਤੋ' ਬਾਦ 

ਉਪ-ਪੁਰਾਣ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। 

ਉਪ-ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ 

ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰਾਣ ਹੈ। ਡਾ. ਵਿੰਟਰਨਿਟਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਪੁਲਸਕਾਰ 

ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਪੁਰਾਣ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਖਿਆਨ 

('ਪੁਰਾਣੈ ਆਖ੍ਯਾਨੰ”) ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਮਾਨ ਅਣਾਰ੍ਹਾਂ ਰੌ੍ਥਾਂ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ 1੪ ਮੰਨੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਤੋਂ' ਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- ਬ੍ਰਹਮ, ਪਦਮ, ਵਿਸ਼ਣੂ , ਸ਼ਿਵ, ਭਾਗਵਤ, 

ਨਾਰਦ, ਮਾਰਕੰਡੇਯ, ਅਗਨਿ (ਅਗਨੀ), ਭਵਿਸ਼੍ਯ, 

ਬ੍ਹਮ-ਵੈਵਰਤ, ਲਿੰਗ, ਵਾਰਾਹ, ਸ੍ਕੰਦ, ਵਾਮਨ, ਕੂਰਮ, 

ਮਤ੍ਸ੍ਯ, ਗਰੁੜ, ਬ੍ਹਮਾਂਡ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਤੇ 

ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਦੇਵੀ-ਭਾਗਵਤ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ 

ਸੈਬੈਧੀ ਅਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 

ਕੁਝ ਪੁਰਾਣ-ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 'ਸ਼ਿਵ` ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਰਾਨ-ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ 'ਵਾਯੂ' ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਨ” ਅਤੇ “ਦੇਵ-ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” 

ਸੰਬਧੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣ ਦਾ 

ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕੇਵਲ “ਭਾਗਵਤ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਦੇਵੀ-ਭਾਗਤ-ਪੁਰਾਣ” 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵਾਂ ਨੇ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ”। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 

ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮਾਂਡ ਪੁਰਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।'ਭਵਿਸ਼੍ਯ 

ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ । ਡਾ. ਹਾਜ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ-ਪੁਰਾਣ 

ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 
ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਉਪ-ਪੁਰਾਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਸਨੰਤਕੁਮਾਰ, ਨਰਸਿੰਹ, 

ਬਿ੍ਹਤ-ਨਾਰਦੀਯੈ , ਸ਼ਿਵਧਰਮ, ਦੁਰਵਾਸਾ, ਕਪਿਲ, ਮਾਨਵ, 

ਵਾਸਿਸ਼ਠ, ਭਾਰਗਵ, ਆਦਿ, ਮੁਦਗਲ, ਕਲਕਿ, ਦੇਵੀ, 

ਪਸ਼ੁਪਤਿ, ਵਹਿਨ, ਭਾਸ੍ਕਰ, ਔਸ਼ਨਸ ਆਦਿ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਮ ਉਲੇਖ “ਅਥਰਵ-ਵੇਦ' ਅਤੇ 

'ਸ਼ਬਪਥ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ” ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 'ਪੁਰਾਣ-ਸੈਹਿਤਾ” ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕਦ ਹੋਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ' (3/6/15-19) 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਸ ਨੇ ਆਖਿਆਨ, ਗਾਥਾ ਅਤੇ 

ਕਲਪਸ਼ੁੱਧਿ ਸਹਿਤ ਪੁਰਾਣ-ਸੈਹਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ 

ਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਮ-ਹਰਸ਼ਣ ਸੂਤ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣ-ਸੈਹਿਤਾ ਦਾ 

ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਇਆ। ਰੋਮ-ਹਰਸ਼ਣ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਸ਼ਿਸ਼-ਪਰੋਪਰਾ 

ਦੁਆਰਾ ਅਣਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ 

ਪਾਂਡੇਯ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ 

ਪੁਰਾਣ” ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ 

ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂ 

ਕਦ ਪਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਤਰ ਨਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਅਨਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ “ਉਪ-ਪੁਰਾਣ' ਵੀ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਾਣ- 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਨ ਹੋਣਾ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣ-ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੋਏ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਉਪ-ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ-ਗਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ 

ਚ ਸੂਤ ਅਤੇ ਸੌਤਿ ਹੀ ਕਥਾ-ਵਾਚਕ ਹਨ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ-ਪੜਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਤਨਾ 

ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ` ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਸਿੱਧ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਉਪ-ਪੁਰਾਣ' ਅਤੇ ਅਟਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ 

“ਮਹਾਪੁਰਾਣ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 'ਅਮਰਕੋਸ਼” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਡਾ. ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ 

(ਪੰਜਵੀ' ਸਦੀ ਈ.) ਨੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਛਣ ਦਸੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੰਜ ਲੱਛਣ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ - ਸਰਗ, ਪ੍ਰਤਿਸਰਗ, ਵੰਸ਼, ਮਨਵੰਤਰ, ਵੰਸ਼ਾਨੁਚਰਿਤ। 



ਪੁਰਾਣ 

“ਸਰਗ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ।'ਪ੍ਰਤਿਸਰਗ” ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਲਯ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ। 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼-ਪਰੰਪਰਾ “ਵੈਸ਼” ਹੈ। 

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਨੁ ਦਾ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇ' ਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ, 

ਇਹ 'ਮਨਵੰਤਰ” ਹੈ । ਸੂਰਜਵੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੌਦ੍ਰਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 

ਵੌਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 'ਵੈਸ਼ਾਨੁਚਰਿਤ” ਹੈ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚ ਲੱਛਣਾਂ 

ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ 
ਹੋਂਦ, ਡਾ. ਪੁਸਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀਵੇ' 

ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਚ-ਲੱਛਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 

ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (12,/7/10) 

ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੁਰਾਣ-ਪਰੈਪਰਾ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” 

ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ, 

ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਸਮੇਟਦੇ ਹਨ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਤ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਖ 

ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਹਨ - ਆਸਤਿਕਤਾ, ਅਵਤਾਰਵਾਦ, 

ਸੰਪ੍ਦਾਇਕਤਾ, ਸਮਨਵੈ-ਭਾਵਨਾ, ਚਰਿਤ੍-ਚਿਤ੍ਣਗਤ 

ਰੁਪਕਾਤਮਕਤਾ, ਚਮਤਕਾਰਵਾਦ ਅਤ ਚਰਿਤ੍-ਵਿਚਿਤ੍ਤਾ, 

ਵਰਣ-ਆਸ਼ਮ ਵਿਧਾਨ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਪੂਜਾ-ਵਿਧੀਆਂ, 

ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸੈਕਟ ਮੀਮਾਂਸਾ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 
ਆਚਾਰਯ ਰਾਮਾਨੁਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਵੇਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ 

ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਰਾਹੀ 

ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਮਹਾਭਾਰਤ - 

1616204)। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ 

ਅਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਰਪਣ ਹਨ। ਸੈਸਕਿਤ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਾ-ਸੂਤ੍ , 

ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਸੈਦਰਭ ਅਤੇ ਸੈਕੇਤ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 
ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਸੈਗਠਨ ਅਤੇ ਆਰਯ ਜਾਤਿ ਦੀਆਂ 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 

ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਾਚਾਰ, 
ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਂ ਯਥਾ- 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ 

ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ 

ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 

ਚਰਿਤ੍ਰ-ਪ੍ਧਾਨ ਕਥਾ-ਪ੍ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼-ਮੰਡਿਤ ਇਹ ਆਖਿਆਨ ਅਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ 

ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੈਸਕ੍ਹਿਤੀ, ਸਭਿਅਤਾ, ਸਿਕ੍ਸ਼ਾ, 
ਇਤਿਹਾਸ, ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ, ਐਸ਼ਵਰਜ, ਸ਼ਿਲਪ, 

ਯੁੱਧ-ਕਲਾ ਸੈਬੈਧੀ ਅਸੀਮ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ 

ਪੁਰਾਣ ਹਿੰਦੂ-ਜਾਤਿ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿ-ਬੀੜ 
ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ 

ਸੈਕਲਨ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਪੋਥੀਆਂ, ਆਦਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਲਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 

ਕਾਲ-ਕਵਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ 

ਬੀੜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀੜਾਂ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀ' 

ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜ” (ਖੋਜ) ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਅਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀੜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ -- (1) ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਪੋਥੀਆਂ, (2) ਪੋਥੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਸਹਾਇ; (3) ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ 

ਬੀੜ, (4) ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, (5) ਭਾਈ ਪੈਂਹਦਾ 

ਵਾਲੀ ਬੀੜ, (6) ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, 

(7) ਬਾਹੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ, (8) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ (ਨੰ. 1245), (9) ਬੂੜੇ ਸੰਧੂ 
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ਵਾਲੀ ਬੀੜ, (10) ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, 

(11) ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, (12) ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ, (13) 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੀੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਸ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ 

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੀੜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਇਹ ਬੀੜ ਪ੍ਰਸਤੁਤ 
ਲੇਖਕ ਨੇ “ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ” ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੈਨ 1960 ਈ. 

ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਿਤ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਸਰਾਇ 

ਲਾ. ਤੇਲੂ ਸ਼ਾਹ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਦ 

ਵਿਚ ਸ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੋ (ਆਰ-608 , ਨਿਊ ਰਾਜਿੰਦਰ 

ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋ” 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਵੱਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਦਸਮ 

ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ' ਦੇ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ 8 ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 

ਇਕ ਨੋਟ ਸਪਤਾਹਿਕ 'ਸੁਖਜੀਵਨ”, ਜਲੈਧਰ (ਫਰਵਰੀ, 

1963) ਵਿਚ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸਹਿਤ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੀ 

ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਰੰਥ ੧੭੪੪ ਬਿ. ਵਿਚ (ਕੀਨੋ ਗੁੰਥ 

ਸੰਪੂਰਣ ਸਭਾ ਵੇਲਾ ਠਾਨੋਂ ੧੭੪# ਬਸ਼ਾਖ ਸ਼ਦਾੰ ਤੇ /ਤਥ ਕੇ ਭੋਗ 

(ਭਾ/ਖਓ ਆਪ ਅਕਾਲ ਨੰ ਲਿਖ ਹੈ ਗੋਂਬੈਦ) ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਗਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਵੇ 

ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਵਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਸਕਿਆ। 
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ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਉਦਾਸੀਨ ਦੀ ਰਚੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ 

“ਆਦਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨਿ ਬੀੜਾਂ ਤੇ 

ਵਿਚਾਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 

1969 ਈ. ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੈਨ 1972 ਈ. 

ਵਿਚ ਛਪੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ 
- ਰਾਮੇਸ ਚੰਦੂ ਸੂਰੀ, ਕਾਂਤੇਸ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ, 

ਕਪੂਰਥਲਾ। 
ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਣਾ ਸ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ” 

(ਵੇਖੋ) ਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। 

ਪੁਰੀਆਂ 

ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ 
ਵਿਸੈਗਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਸੈਕੁਚਿਤ ਅਤੇ 

ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹਤਾ 

ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਈ 
ਆਪਤੀਜਨਕ ਤੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀਨ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ-ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੀ ਬੀੜਾਂ 

ਬਾਰੇ ਖੋਜ-ਸਾਮਗੀ ਭ੍ਰਾਮਕ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ (ਖੋਜ) : ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਹਵੀਂ 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ 

ਬਾਰੇ, ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਸੈਕਲਣ ਕਾਲ, ਸੀ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, 

ਆਦਿ ਬੀੜ ਬਾਰੇ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਆਦਿ 

ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਥ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ), ਗਾਥਾ ਸੀ ਆਦਿ ਗੰਥ, 

ਆਦਿ ਗੰਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ਅੰਗੋਜੀ), ਗੋਇਦਵਾਲ-ਪੋੌਥੀਆਂ 

(ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ), ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਆਦਿ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ 

ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਈ 

ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਣਛਪੀ ਪੁਸਤਕ 

“ਸਬਦ ਵਿਗਾਸ', ਸੈਨ 1981 ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ 

ਵਲੋਂ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੈਪਾਦਨ ਨਿਰਣੈ”, ਸੈਨ 1987 ਵਿਚ ਛਪੀ ਸ. 

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “285895 001 012 /41111611161(9 

0116870870011 8੧ 800 11€ 1ਗ੧ਟਠ੨੧੦੦ 1021 ੩੧0 

00੧ 01 51005? ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪੇ 

ਅਨੇਕ ਲੇਖ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ 

ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਤਮਕ ਖੋਜ, ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ 

ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪੁਰੀਆਂ : 'ਪੁਰੀ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੁਰੀ ਦਾ ਅਰਥ “ਲੋਕ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

ਬ੍ਰਹਮ-ਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰੀ, ਇੰਦ੍-ਪੁਰੀ, ਪਾਤਾਲ-ਪੁਰੀ ਆਦਿ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ 

ਲੇਖਕ ਦੀ ਖੋਜ ਸੈਬੈਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ-ਜਨਕ ਅਸੈਤੁਲਨ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਫਿਰ 

- ਇੰਦੁਪੁਗੀ ਆਹ ਸ਼ਰਪਰ ਮਰਣਾ / ਬੁਹਮਪੁਗੀ ਨਿਸ਼ਚਲ਼ ਨਹੀੰ 

ਰਹਣਾ /ਨਵਪੁਗੰੰ ਕਾ ਹੋਇਗਾ ਕਾਲਾ / ੜ੍ਰੌਗੁਣ ਆ/ਇਆ /ਥੇਨਲਿ 



/ਝਤਾਲਾ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੨੩੭)। 

ਪੁਰੂਰਵਾ 225 ਪੂਜਾ 

ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਦ 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇ' ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68 

ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ , ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਅਯੋਧਿਆ, ਮਥੁਰਾ, ਮਾਯਾ (ਹਰਿਦੁਆਰ), 

ਕਾਸ਼ੀ (ਬਨਾਰਸ), ਕਾਂਚੀ, ਅਵੰਤਿਕਾ (ਉਜੈਨ) ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ 
(ਵੇਖੋ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤ ਪੁਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ - 

ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਕੇਲ ਕੌਦਾਰਾ / ਕਾਨ ਕਾਂਤਾ ਪੁਗੀ ਦੁਆਰਾ / ਗੰਗਾ 

ਸਾਗਰ ਬੇਟ? ਸੰਗ ਅਠਗ਼ਠੇ ਐੱਕਾ ਸਮਾਈ ਹੋ /ਗੁ ਰੀ੍.੧੦੨੨)। 

ਪੁਰੂਰਵਾ : ਇਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 
ਇਲਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ “ਐਲ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਖਿਆਨ 'ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਉਥੇ ਇਹ “ਉਰਵਸੀ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਚਿਤਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੁਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ 

ਸੀ।'ਮਹਾਭਾਰਤ' ਵਿਚ “'ਇਲਾ” ਨੂੰ ਮਨੁ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਲਿਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦੂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਰਵਸੀ 

ਨਾਂ ਦੀ ਅਪੱਛਰਾ ਨੇ ਪੁਰੂਰਵਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 

ਕਾਮ-ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਰੂਰਵਾ ਵੀ 

ਉਸ ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਰਵਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ 

ਪੁਰੂਰਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਉਰਵਸੀ ਪੁਰੂਰਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੇ 

ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਬਲ 

ਵਿਚ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਉਰਵਸੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ 

ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਉਰਵਸੀ ਇਕ 

ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁਕੀ ਸੀ।ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਯੋਗਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਰਵਸੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ 

ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਗੈਧਰਵਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਦੁਆਰਾ ਦੇਵ-ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ੈਸਾ ਅਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ 

`ਤੇ ਹੀ ਉਰਵਸੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਰੂਰਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ 

ਕਥਾ-ਸੂਤਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੱਟ ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 

“ਪਰੂਰਉ”(ਪੁਰੂਰਵਾ) ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ - ਦੁਰਲਾ ਪ੍ਰਰਓਂ 
ਅੰਗਠੌ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਾ ਜਸ਼ ਗਾ/ਇਓ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੯੦)। 

ਪੂਜਾ : ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤਿ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਹੀ 

ਪੂਜਾ” ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮ੍ਯ (ਕਾਮਨਾ-ਯੁਕਤ) ਯੱਗ ਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ 

ਬਾਹਰਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ 

ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਮਗ੍ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਜਾਂ ਰੀਤਾਂ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਆਸਨ, ਸਰਾ ਗਤ, ਪਾਦ੍ਯ, ਅਰਘ, ਆਚਮਨ, 

ਮਧੁਪਰਕ, ਸ੍ਨਾਨ, ਵਸਨ, ਆਭਰਣ , ਗੰਧ, ਪੁਸ਼ਪ, ਧੂਪ, ਦੀਪ, 

ਨੈਵੇਦ੍ਯ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ - ਵੈਦਿਕ, 

ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚ-ਦੇਵਾਂ -- ਸ਼ਿਵ, 
ਵਿਸ਼ਣੂ, ਗਣਪਤਿ, ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੈਸ਼ਣਵ, 

ਸ਼ਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵ ਪੂਜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ- 

ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ - ਅਚਤਾ ਮਜਾ ਲੌਗ ਗੋਪਾਲ /ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਗਪ ਰਖ ਗਰ 

ਆਗੀ ਸਰਲ ਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਡਪਾਲ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੮੨੪)। ਪੂਜਾ 
ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ 

ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਅਗਨੀ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰੂਰਵਾ 
ਗੈਧਰਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਰਵਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਿਆ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਆਖਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 

ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੂਰਵਾ ਚੰਦ੍ਰਵੌਸ਼ (ਸੋਮਵੌਸ਼) ਦਾ 
ਸੋਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ'(ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ 

ਨੇੜੇ) ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਯਾਗ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੌ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਪਸਿਆ 

ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ-ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪੂਜਾ-ਸਾਮਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ -- ਤੌਰਾ ਨਾ ਕਗੰ ਚਨਣਾਠਆ ਜੋ ਮਨੁ 

ਉਰਸਾ ਹੋਇ/ ਕਰਣਾ ਗੰਗੂ ਜੇ ਰਲੌਂ ਘਟ ਅੰਤਾਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ / 
ਪੂਜ਼ਾ ਕੰਚੈ ਨਾਮ ਿਆਈਐ /ਝਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਗੋਇ/ 
(ਗੁ.ਰੀ੍.੪੮੯)। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ 

ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਸਬਾਂਦਾ ਮਨੋ ਮਨੁ ਨੈਰਮਲ ਸੰਤਹਾ ਏਹ ਪੂਜਾ ਥਾਇ 



ਪੁਤਨਾ 

ਪਾਈਂ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੯੧੦)। 

ਪੂਤਨਾ : ਇਕ ਰਾਖਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੌਸ (ਵੇਖੋ) ਨੇ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵ-ਜਾਤ 

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ 
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ਤੋਂ 'ਸਾਮ-ਵੇਦ' ਅਤੇ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਸੀ। 'ਮੀਮਾਂਸਾ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ “ਭਾਰਤ-ਸੰਹਿਤਾ” ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਮੰਤੁ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ 

ਸਤਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ-ਮੰਤਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਸੈਸਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ 

ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਨਿਕਲ ਸਕੇ । 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (10/6) ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਸ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਤਨਾ 

ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜੋ “ਹਰਿਵੰਸ਼-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ “ਧਾਯ” 

(ਆਯਾ) ਸੀ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ 
ਗੋਕੁਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਰਵ੍੍ਤਿ 

ਹੋਈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਤਨਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। 
ਉਹ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਤਨਾ ਨੇ ਬਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ 

ਕੁਛੜ ਚੁਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ ਲਗੇ ਥਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਚੰਘਾਉਣ ਲਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥਣ ਚੁੰਘਦੇ 

ਰਹੇ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਦੂ ਰੂਪ ਨੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ 

ਚੂਸ ਲਏ। ਪੂਤਨਾ ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੜਪਣ ਲਗ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਤੋਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਨੇ 
ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਈ 

ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਸਦਿਆਂ 

ਜੈਮਿਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਹੈ - /ਫ/ਨ ਜੰਮਨੇ /ਰੋਲ ਲੱਲਿਆ 

ਜੁਜਾਰ ਵੈਦ ਅਭਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ /(ਗੁ ਗੰ .1/10)। 

ਜੈਮਿਨੀ ਵੇਦਾਂਤ-ਆਚਾਰਯ ਬਾਦਰਾਯਣ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ 

ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਜੈਮਿਨੀ ਨੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿਚ ਵੇਦ ਅੰਦਰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਤੇ 

ਬਾਦਰਾਯਣ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਸੂਤ੍ਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ-ਕਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਦ ਵਿਚ ਕਰਮ 

ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸੈਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੀਮਾਂਸਾ (ਵਿਵੇਚਨਾ) ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਮਰਥ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂੜ੍-ਗ੍ਰੰਥ 

“ਮੀਮਾਂਸਾ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ 

ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 

“ਪੂਰਵ-ਮੀਮਾਂਸਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਰਾਯਣ ਦੇ 

“ਬ੍ਹਮਸੂਤ੍' ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 

“ਉੱਤਰ ਮੀਮਾਂਸਾ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਪੱਖ 

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦਾ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਗੰਨੇ ਡੇ ਕਰਤ ਤਨਾ ਤਾਗੀ / 

ਭਾਲ ਘਆਤਨਾ ਕਪਟ/ਹ ਭਗੀ /(ਗੁ.ੀ੍.੮੭੪)। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੂਤਨਾ ਤਰ ਗਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 

ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ' ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ 
ਪਿਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ -- ਜੋ ਕੇ ਉਧਗੀੰ ਪੂਤਨਾ /ਵਿਹਾ 

ਪੀਆਲਣੁ ਕੰਮ ਨ ਚੰਗਾ/(31/9)। ਵੇਖੋ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ”। 

ਪੂਰਕ : ਵੇਖੋ “ਅਸ਼ਟਾਂਗ-ਯੋਗ'। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਇਕ 

ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੂਰਵ-ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ : ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦਾ ਮੋਢੀ ਆਚਾਰਯ ਜੈਮਿਨੀ ਹੈ। ਜੈਮਿਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੌਥੀ ਜਾਂ 

ਪੰਜਵੀ' ਸਦੀ ਈਸਾ-ਪੂਰਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਮਿਨੀ ਵਿਆਸ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਆਸ 

ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਮਨੌੱਖ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ 

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ 

ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। 

ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਰਮ ਹੈ। 

ਧਰਮ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ-ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆਚਰਣ ਨਾਲ 

ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤ 

ਹੋਣ ਉਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆਚਰਣ 

ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸੈਜਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੈਮਿਨੀ ਗਿਆਨ-ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਵਿਚ 

ਸਮੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਨਿੱਤ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ 

ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 



ਪੇਰਣ (ਪਰਦਾ) 

ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ 

ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਨਿਰਰਥਕ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿਚ 

ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਦ ਸਰੀਰ- 

ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ 
ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। 

ਇਸ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਅਨਾਦਿ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਨ ਕਦੇ ਸਿਰਜਨਾ ਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਕਦੇ ਪਰਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੱਗ-ਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 
“ਅਪੂਰਪ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ 

ਦਾ ਫਲ ਭਵਿਸ਼ ਵਿਚ ਠੀਕ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਪਰਲੌਕ ਵਿਚ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪੂਰਵ-ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਧੋਥੀ 

ਸੈਮਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਚਲਨ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਵੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ 

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਪਰਦਾ-ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਰਬਾਂਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋ' ਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਦਾ ਪ੍ਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਥਾ 

ਦੇ ਪ੍ਚਲਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ -- ਇਕ ਵਿਜੇਤਿਆਂ 

ਦੇ ਅਨੁਕਰਣ ਉਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਮੰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। 

ਉਦੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸਤ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਇਕ ਤਾਂ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਦੀ 

ਰੁਚੀ ਨੇ ਅਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੋ' 
ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ 
ਗਿਆ। 

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

ਪਸਰੀ ਸੀ ਕੇਵਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ_ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕ 

ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ 

ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ -- ਪ੍ਰਤੱਖ, 

ਅਨੁਮਾਨ, ਉਪਮਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਰਥਾਪੱਤਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਪਹਿਲੇ ਚੌਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਪਮਾਨ ਸੈਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ 

“ਅਰਥਾਪੱਤਿ” ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਏ 

ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

- ਇਕਨਾ ਪੰਰਣ ਨਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ /ਇਕਨ੍ਹਾ ਵਾਸ਼ ਸਾਣ7/ 

(ਗੁ.ਰ੍.੪੧੮)। 

ਪੈਗੀਬਰ : ਵੇਖੋ 'ਪਿਕਾਂਬਰ'। 

ਪੋਥੀ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੁਸਤਕ” ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਵਿਉਂਤਪੰਨ ਇਸ ਦਾ 

ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੁਮਾਰਿਲ ਭੱਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਸਤਕ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ 

ਵਾਲੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ 

ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਅਨੁਪਲਬਧੀ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ 

ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਪਵਿਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਲਈ 

ਮੰਤਵ ਹੈ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਵੇਖੋ 'ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍`। 

ਪੇਰਣ (ਪਰਦਾ) : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਦੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 

ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੋਖ ਨਹੀ' 

ਹੋਇਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮੀ ਸੈਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋੱ 

ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਸ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਬਿਕ੍ਰਤੀ 

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 57) 

ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ 

ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ (ਸੋਂ ਪਲਾਂ 

ਜੁਬਾ/ਨੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਲੌਗ /ਮਲ? /) ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਪਾਸ ਸੰਭਾਲੇ 
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ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ 

ਹਰਸਹਾਇ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ-ਸੈਕਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਆਦਿ ਰੂਪ ਨੂੰ 
ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਉਦੋਂ' ਪ੍ਚਲਿਤ ਨਾਮ 'ਪੋਥੀ 

ਸਾਹਿਬ” ਹੀ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਪੱਲ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਤੱਤ 

ਅਧਿਕਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਿਥਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 

ਪਹੁੰਚ ਦੋ-ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡਨ ਵੀ, 

ਸਵੀਕਰਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਰਣ ਵੀ । ਖੰਡਨ ਇਸ ਲਈ 

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਸਮੇ' ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗਵਾਚ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਚ ਹੁਣ 

ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਖੋਹ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਦਸ਼ 

ਅਉਤਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਇ ਵਰਤੇ ਅਹਾਦਂਵ ਆਓਧੁਤਾ/ /ਤਨ੍ਹ' ਭ7 

ਪਰਮੌਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੧੨੨੬)। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬਧੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ -- 
ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਿ ਗਾਵ/ਹ' ਗੁਣ ਗੌ/ਬੈਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ /ਨਿਆਨ / 

(ਗੁ.ਰ੍ੰ.੧੨੨੬)। 

ਪੰਰਾਣਿਕ ਤੱਤ੍ਰ : ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਿਥਕ ਤੱਤ੍ਰ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਥ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਜਾਤਿ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜੀਵਨ 

ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।ਜਿਸ ਭਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਤਨੀ ਡੂੰਘੀ 

ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ 

ਮਿਥ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤੌਰਾ ਲਾਇ ਥਕੇ /ਬਭੂਤਾ /(ਗੁ ਗੀ .੭੪੭)। 

ਮੰਡਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 

ਲਈ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ 

ਚੁਕੀ ਮਿਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਕੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤ-ਵਛੱਲਤਾ 

ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਗੰਨੇ ਜਗਾ ਲਗਾ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ 

ਧੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ / ਹਰਣਾਥਸ਼ ਦਸਣ ਹਰੇ ਮਨੇਆ 

ਪ੍ਹਲਾਦੁ ਤਰਾਇਆ /(ਗੁ .ਰੌ੍.੪੫੧)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਲਈ ਹੀ ਮਿਥ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ 

ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਗ 

ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 

ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 

ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ 

ਪਰੋਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਥਵਾ ਮਿਥਕ ਹਵਾਲੇ 

ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦਾ 
ਸੋਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ , 

ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਸਾਰੀ ਕਥਾ/ਘਟਨਾ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ 

ਹੋ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਝ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਪਰੈਪਰਾ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ 

ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਨਵੀ' ਸ਼ਕਤੀ, ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੈਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹੱਸਾਤਮਕ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣ-ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ 

ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਤੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਿਅਕਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਅਵਤਾਰੀ ਲੀਲਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ।ਪਰ 

ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 

ਵਡਿਆਈ ਦਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਵਤਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਦੇ 

ਹਨ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਥ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ 

ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਵੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 

ਅਗੇ ਵਲ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- 
ਆਗਾਹਾ ਕੂ ਤਰਾੰ /ਪਛਾ ਫੋਨ ਨ ਆਹਡੜਾ/(ਗੁ .ਰੀ੍.੧੦੯੬) 

ਦ੍ਰਿਸਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ 
ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੈਖਿਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਸੁੰਦਰ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਰਖਦੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ 

ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਕਥਾ-ਗੀਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਪ੍ਹਲਾਦ ਦੇ ਆਖਿਆਨ 

ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਥਾ-ਗੀਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 
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ਵਾਚਣ-ਯੋਗ ਹੈ-- ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦੁ ਮੇਰੈ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨੁ / ਹਉਂ 

ਕਬਹ ਨ ਛੋਡਉਂ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਲ / ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦੂ ਪੜਣਾ 

ਪਠ/ਇਆ / ਲੰ ਪਾਣੀ ਪਾਧੇ ਕੰ ਆਇਆ। ਨਾਮ /ਬੈਨਾ ਨਹ 

ਪੜਉਂ ਆਚਾਰ /ਮੇਗੀਂ ਪਟੀਆ /ਲਿਖ ਦੇਹ ਗੀਬੈਂਦ ਮਰਨ /ਪੜ੍ਹਾ 

ਪਹਿਲਾਦ ਲਿਉ ਕਹਿਆ ਆਇ / ਪਰ/ਵੇਗ/ਤਾ ਨ ਪੜਹੁ ਰਹ? 

ਸਮਝਾਏ / ਨੈਰਡਓਂ ਦਾਤਾ ਗਰ ਜੀਉ ਮੇਰੈ ਨਗੱਲਿ/ ਜੇ ਗਿ 

ਛੰਡਓ ਤਾਉਂ ਕਾਨ ਲਾਗੈ ਗਾਲ / ਪ੍ਰਹਿਲੰਦਾ ਸੰਡ ਜਾਠੜੇ 

/ਵਗਾਰੇਂ / ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਆ ਨ ਸ਼ਣੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ / 

ਸਭਾ ਨਗਗੰ ਅਹਿ ਭਗਤਾ /ਦ੍ੜਾਈ / ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਕਾ /ਕਛ ਨ 

ਵਸ਼ਾਈੰ/... ਕਹੋ ਨਾਨਕੁ ਸਭ ਕੌ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ /ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ 

ਨਾਂ ਗੱਡੇ ਲਿਉਂ /ਚੜਾ ਲਗਇਆ/ ਭਗਤਾ ਕਾ ਅੰਗਨੀਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਆ/ਏਇਆ/ ਕਰਤੀ ਆਪਣਾ ਭੂਪ /ਦਖਾ/ਇਆ / 

(ਗੁਰ੍.੧੧੫੪-੫੫)। 

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ, ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੌਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਹਥੋਂ ਹਥ 

ਨਚਾਈਐ ਵਣਜ਼ਨਰਆ 'ਿੜ੍ਾ ਜਿਉਂ ਜਸ਼ਦਾ ਘਰੇ ਕਾਨੁ / 

(ਗੁ.ਰੀ.੭੫)। ਇਥੇ ਸੁੰਦਰ ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚੋ ਪਾਰਿਜਾਤ ਬਿ੍ਛ ਲੈ ਕੇ 

ਆਉਣ ਦੇ ਮਿਥਕ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਜੁਜ ਅਹਿ ਜੋਨ ਛਲ ਚੰਦਾਵ/ਲਿ ਕਾਨ ਨਸਨ 

ਜਾਦਮ ਭਇਆ /ਪਾਰਜਾੜ ਗੋਪੰ ਲੰ ਆ/ਇਆ /ਬੰਦੁਾਸ਼ਨ ਆਹ 

ਨੰਗਾ ਕੀਆ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੪੭੦)। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 
ਘਟਨਾਵਾਂ , ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ 

ਦਾ ਮਿਥੀਕਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਘੜੀਆ 

ਸਭੋਂ ਗੌਪੀਆ ਪਹਰ ਕੰਨ੍ਹ ਗੋਪਾਲ /ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣ? ਬੈਸੰਤਰ 

ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ /ਸਗਲਾ ਧਰਤ ਆਲ ਧਨ ਵਰਤਣ ਸਰਥਾ 

ਜੰਜਾਲ/ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ /ਵੈਨੂਣੰ ਆਇ ਗਇਆ 

ਜਮਕਾਲ਼ /(ਗ.ਰ੍੍ੰ.੪੬੫)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਥ ਪ੍ਰਤਿ ਸਵੀਕਰਣ 

ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਰਣ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 

ਹੈ।ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਮਿਥ-ਸਿਰਜਨਾ 

ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਤੱਥਕ (ਵਾਸਤਵਿਕ) ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿਥਕ (ਪੌਰਾਣਿਕ) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਥਕ ਤੱਤ੍ਰ ਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਪੂਰਤੀ ਨਵੇਂ ਮਿਥਕ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈਈਏ 

ਪੰਚ-ਸ਼ਬਦ 

ਗੁਰੂਬਿਲਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਇਤਿਸ ਨਵੀਂ ਮਿਥ ਸਾਮਗ੍ੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 

ਹਨ। 

ਪੰਚ-ਸਖੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੰਜ 

ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- ਪੰਚ ਸਖੀੰ 

ਨਨ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ / ਅਨਹਦ ਬਾਣਾ ਨਾਦੁ ਵਜਾਇਆ/ 

(ਗੁ.ਗੰ.੩੭੫)। ਵੇਖੋ 'ਇੰਦੀਆਂ”। 

ਪੰਚ-ਸ਼ਬਦ : ਇਥੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 'ਸੁਰ'। ਇਸ ਲਈ 

ਪੰਚ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਪੰਜ ਸੁਰਾਂ। ਇਹ ਪੰਚ-ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ 

ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਤੋ' ਗੱਲ ਨਹੀਂ 

ਉਘੜਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਪੰਚ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੈਕੇਤ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਚਾਰਣ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਾਜਿਆਂ (ਸਾਜ਼ਾਂ) ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਗੇ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

ਸਿੰਗ, ਡਫ, ਸ਼ੈਖ, ਭੇਰੀ ਅਤੇ ਜਯ-ਘੰਟਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦ-ਧੁਨੀ, ਬੰਦੀਜਨ-ਧੁਨੀ, ਜਯ-ਧੁਨੀ, 

ਸ਼ੋਖ-ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚ-ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 
ਯੋਗ-ਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ 

ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, 'ਪੰਚ-ਸ਼ਬਦ” ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ' ਸ਼ੈਖ, ਮਿਦੇਗ, 

ਕਿੰਗਰੀ, ਮੁਰਲੀ ਅਤੇ ਵੀਣਾ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਡਲਿਨੀ 

ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਤੱ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨਾ ਮਾਰਗ ਖੁਲ੍ਹ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਨਿਰੋਤਰ ਅਨਹਦ-ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ 

ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਰੇ 

ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਵਰਗੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਹੋਰ 

ਧੁਨੀਆਂ -- ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਲਕੀ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਘੰਟੇ ਦੀ 

ਧੁਨੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗਰਜਣ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਗਰਜਣ 

ਦੀ ਧੁਨੀ-- ਦੇ ਸੁਣਾਈ ਪੈਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਯੋਗੀ 'ਪੰਚ-ਸ਼ਬਦ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚ-ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਦ (ਤੌਤ) 

ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ, ਚੰਮ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਾਜੇ, ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ 

ਵਾਜੇ, ਫੂਕ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲ ਵਾਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਭੱਟਾਂ ਕੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ, ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚੋਂ' ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਧੁਨੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਹਾਮਿਲਨ ਦੇ ਆਨੰਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਨੂੰ ਪੰਚ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ - ਅਨਦੈਨ ਮੇਲ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ੋਹਾਏ/ 

ਪੰਚ ਸ਼ਬਦਾ ਧੰਨੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਨ ਸਾਜਨ ਆਏ/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੭੬੪)। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਪੰਚ 

ਸਝਦਾ ਝੁਣਕਾਨ਼ ਨਿਰਾਲਨ' ਪ੍ਰ ਆਪੇ ਵਾਇ ਸ਼ਣ/ਇਆ।/ 

(ਗੁ.ੰ.੧੦੪੦)। 

ਪੰਚ-ਚੋਰ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਪੰਚ-ਬਿਕਾਰ/ਪੰਜ-ਵਿਕਾਰ 

ਰੂਪ ਤੋ' ਤੇਜ, ਰਸ ਤੋਂ ਜਲ ਅਤੇ ਗੰਧ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 

ਹੁ 1 

ਵਾਯੂ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਲਈ “ਅਰਬਾ” ਸ਼ਬਦ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ, 

/ਵਚ ਓਹਦੇ ਵੜ ਬਹਾ ਓ ਯਾਰ/ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ 

ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ - ਖ਼ਾਕ, ਬਾਦ, ਆਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਬ। 'ਅਕਾਲ 

ਉਸਤਤਿ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਏਕ ਨੰਨ ਏਕੈ ਕਾਨ ਏਕੈ ਦੇਹ 
ਗਿਆ ਹੈ - /ਏਸ਼ ਦੇਗਾਂ ਅਦਾਨ ਪੰਚ ਚੌਰ ਵਸੰਹ ਕਾਨ ਕ੍ਰੌਧ ਲੌਭਾ ਏਕੈ ਝਾਨ, ਖ਼ਾਕ ਝਾਦ ਆਤਸ਼ ਆਂ ਆਬ ਕੌ ਰਲਾਉਂ ਹੈ/(੮੬)। 
ਮੋਹ ਅਰੰਕਾਰਾ /ਗੁ ਰੀ੍.੬੦੦)। ਵੇਖੇ 'ਪੰਚ-ਬਿਕਾਰ/ਪੰਜ-ਵਿਕਾਰ'। 

ਪੰਚ-ਜਨ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, 

ਪੰਜ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
- ਪੰਚ ਜਨਾ ਗੰਨੇ ਵਸੈਗਤਿ ਆਣੇ ਤਉਂ ਓਉਨਮ/ਨੈ ਨਾਨ 
ਲਗਾਨੰ/(ਗੁ.ਰੀ.੧੨੦੦)। ਵੇਖੋ 'ਪੰਚ-ਵਿਕਾਰ/ਪੰਜ-ਵਿਕਾਰ”। 

ਪੰਚ-ਤਤ : ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਪੰਜ-ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚ-ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ 

ਤੱਤ੍ਰ ਹਨ -- ਪਿ੍ਥਵੀ, ਜਲ, ਤੇਜ (ਅਗਨੀ), ਵਾਯੂ ਅਤੇ 
ਆਕਾਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚ-ਭੂਤ ਜਾਂ ਪੰਚ-ਮਹਾਭੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜੇ 
ਤੱਤ੍ਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 
ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ' ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਸ਼ਾਸਤੁ (ਵੇਖੋਂ) 
ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੂਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਮਹਤ ਤੱਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 
ਮਹਤ ਤੋਂ ਅਹੈਕਾਰ, ਅਹੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ, 
ਪੰਜ ਕਰਮ-ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੇਦੀ ਹੈ।ਤਦਉਪਰੈਤ 

ਅਹੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤਨਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ - ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, 

ਗੈਧ-- ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਮਾੜਾਾਵਾਂ 
ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹਾ-ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਸ਼ਬਦ ਤਨਮਾੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼, ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਯੂ, 

ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਭਾਵੇਂ' ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 

ਪਰ ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ-ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਪਾਂਚ ਤਾਤ ਕੌ ਤਨ ਗੰਚਓਂ ਜਾਨਹ ਚਤੁਰ #਼ਜਾਨ/ 

ਜਿਹ ਤੋੰ ਉਪ/ਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲਨ ਡਾਹਹ ਮੈ ਮਨੁ / 

(ਗੁ.ਰੋ੍.੧੪੨੬)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ - ਪੰਚ ਭੂਤ ਸ਼ਸ਼ਲ 

ਹੈ ਦੋੀ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੯੮੩)। 

ਪੰਚ-ਦੂਤ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ -- ਪੰਚਾ ਦੂਤਾ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕੁ ਮਾਨਿਆ / 

(ਗੁ.ਰ੍੍.੯੧੭)। ਵੇਖੋ 'ਪੰਚ-ਬਿਕਾਰ/ਪੰਜ-ਵਿਕਾਰ”। 

ਪੰਚ-ਧਾੜੂ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ -- ਗੁਰ ਕੌ ਸ਼ਬਦ ਮਗਾਹਿ ਪੰਚ ਧਾਤ੍ਹ /(ਗੁ.ਰੀ.੧੦੭੮)। 
ਵੇਖੋ 'ਪੰਚ-ਬਿਕਾਰ/ਪੰਜ-ਵਿਕਾਰ'। 

ਪੰਚ-ਬਿਕਾਰ/ਪੰਜ-ਵਿਕਾਰ : ਮਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ, ਕ੍ੌਧ, ਲੋਭੁ, ਮੋਹ 

. ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।ਉਸ ਵਿਚ 
ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ, ਕੁਰੁਚੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ 

ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਣਾ 
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ਸਰਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਆਵਨ ਪੰਚ ਹਮ 

ਏਕਾ ਜ਼ਨਾ//ਨੈਓਂ ਰਾਧਉ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ /ਮਾਗੰਹ ਲੁਟਾਹਿ ਨਤਾ 

ਨੀਤ ਕੈਸ਼ ਆਗੈ ਕਗੀਂ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੫੫)। 

ਇਹ ਪੰਚ-ਵਿਕਾਰ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਾਏ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ 

ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ' ਖ਼ਲਾਸੀ 

ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਇਆਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਪੰਚ /#ਕਾਰ ਮਨ ਅੱਹ ਸੇ ਰਾਚੇ ਆਇਆ 

ਸ਼ੰਗਿ/ ਸਾਧਸੀਗਿ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ ਨਾਨਕ ਪੁਭ ਕੰ ਰੀਗਿ/ 

(ਗੁ.ਰੰ.੨੯੭)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇ 

ਪੰਜ-ਰੁਕਨ (ਇਸਲਾਮ ਦੋ) 

ਸਭਾ ਅਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸ਼ਧ ਆਈ/ (ਗੁ.ਰ੍.੧੦੦੮)। ਵੇਖੋ 

“ਢੋਪਦੀ”। 

ਪੰਚ-ਖੰਡ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ 
ਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੈ । ਵੇਖੋ “ਜਪੁਜੀ”। 

ਪੰਜ-ਚੋਰ : ਵੇਖੋ 'ਪੰਜ-ਠਗ”। 

ਪੰਜ-ਠਗ : “ਠਗ” ਤੋੱ ਭਾਵ ਹੈ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਫ਼ਰੇਬ ਨਾਲ ਛਲਣ 
ਵਾਲਾ, ਵੈਚਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ 'ਪੰਜ” ਸੈਖਿਆ 

ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ 

ਪੰਚ-ਧਾੜੂ , ਪੰਚ-ਦੂਤ, ਪੰਚ-ਹੋਰ, ਪੰਚ-ਜਨ ਆਦਿ। 

ਪੰਚ-ਬਿਖਾਦੀ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਅਥਵਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ -- ਪੰਚਾ /ਝਖਾਦਾ ਏਕਾ ਗਗੀਝਾ 

ਰਾਥਹਾ ਰਾਖਨਹਾਨੇ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੨੦੬)। ਵੇਖੋ _“ਪੰਚ-ਬਿਕਾਰ/ 

ਪੰਜ-ਵਿਕਾਰ”। 

ਪੰਚ-ਭੂਤ : ਵੇਖੋ 'ਪੰਚ-ਤਤ”। 

ਪੰਚ-ਮਰਦ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ 

ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ - ਪੰਚ ਮਰਦ /ਸਦਾ/ਕਾ ਲੇ ਬਾਧਹਾ ਧੀਰ ਸ਼ਲੂਗੀ 

ਲਝੂਲ ਪਰਾ/(ਗੁ.ਰੀ.੧੦੮੩)। 'ਪੰਚ-ਬਿਕਾਰ/ਪੰਜ-ਵਿਕਾਰ'। 

ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ : ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ - ਦੁੱਧ, ਦਹੀ, ਘਿਉ, ਖੰਡ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਠੌਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭ੍ਸ਼ਟ ਕਰ 

ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਰਾਜ ਆਲ਼ ਰਪ ਜਾਤ ਜੌਥਨ ਪੰਜੇ ਠਗਾ/ 

ਏਨਾ ਠਗ ਜਗੁ ਨਨਿਆ /ਕਾਨੰ ਨ ਰੀ ਲਜ / ਏਨਾ ਠਗਾਨਹੇ 

ਠਗਾ ਸੇ ਜਿ ਗੁਰ ਕਾਂ ਪੈਠੀੰ ਪਾਹਿ / ਨਾਨਕ ਕਰਸਾ ਬਾਹਨੋਂ ਹੋਰਿ 

ਕੰਤ #ਠੇਂ ਲਾਨੰਹਿ /(ਗੁਰ੍.੧੨੮੮)। 

ਪੰਜ-ਰੁਕਨ ( ਇਸਲਾਮ ਦੇ ) : ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ 
ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ੍ਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

“ਰੁਕਨ” (ਅੰਗ) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜ 

ਹਨ -- ਕਲਮਾ, ਨਮਾਜ਼, ਜ਼ਕਾਤ, ਰੋਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੱਜ। (ਵੇਖੋ 

ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ - ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ” ਦੇ ਪੰਚ ਥੰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਪਵਿਤਰ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ 

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਮਿ੍ਤ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਾਨਤਾ 

ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ-ਪ੍ਤਾਪ ਬਾਕੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਖ ਨੂੰ 

ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੋਤ 

ਚੁਆਤੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - /ਜਿਹ ਮਖੇ ਪਾਂਚਉ ਆੰਮਿਤ 

ਥਾਏ //ਤਹ #ਖ' ਦੋਖਤਾ ਲੂਕਾਟ ਲਾਏ /(ਗੁ.ਰੀ.੩੨੯)। 

ਪੰਚਾਲੀ : ਦ੍ੋਪਦੀ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ -- ਪੰਚਾਲੰ ਕਉ ਰਾਜਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਕਤ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ 'ਸੁੰਨਤ” 

(ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ 

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਯਾਦਾ, 

ਵਿਧੀ ਅਥਵਾ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
“ਸੁੰਨਤ” ਤੋਂ" ਛੁਟ 'ਜਿਹਾਦ” ਨੂੰ ਵੀ “ਕੁਰਾਨ” 

(ਸੂਰਾ-ਏ-ਬਕਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। “ਜਿਹਾਦ” ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋ' ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 

ਖ਼ੁਦਾ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 

ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 
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ਸ਼ੀਘਰ ਗਤਿ ਨਾਲ ਪਸਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 

ਪੰਜਾਬ : 'ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਵ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 

ਸੋਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ 

ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਪੰਜਾਬ' ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਹੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟੀਆਂ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਂ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਪਿਛੇ ਵਲ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੇ 
“ਭੀਸ਼ਮ ਪਰਵ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰਵ- 

ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੋਂ ਅਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਜਨਪਦਾਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਪਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ 

ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ 

ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋ' ਪੰਜਾਬ ਇਕ-ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
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ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਸਦੀਆਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 

ਫਿਰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸੈਨ 

1004 ਈ. ਤਕ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਭੇਰਾ, 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 

ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵੀ ਅਤੇ 

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਵਧਾਈਆਂ। ਸੈਨ 1192 ਈ. ਵਿਚ ਮੁਹੈਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 

ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਵੜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਕ 

ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਵੌਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਘਰਸ਼ ਚਲਦੇ ਰਹੇ , ਕੁਝ 

ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਕੀ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ 

ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ 
ਪੰਜਾਬ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਲ 
ਈਸਵੀ ਸੰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ' ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਈਰਾਨ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਸਿਕੰਦਰ 

ਦੇ ਆਕ੍ਰਮਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ 

ਸੀ।ਉਦੋਂ ਤ੍ਰਿਗਰਤ , ਰੈਧਾਰ, ਉਰਸਾ, ਅਭਿਸਾਰ ਆਦਿ ਜਨਪਦਾਂ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਸ ਅਤੇ ਅੰਭੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ 

ਵਾਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ 

ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ-ਇਕਾਈ 

ਬਣਾਇਆ, ਪਰ' ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਇਕਾਈ 'ਫਿਰ_ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 

ਦੀ ਮੁੱਠ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਮ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ 

ਰਖਣ ਲਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। 

ਸਦਾ ਸੈਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਾਂ 

ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ 

ਗੌਰਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਸੈਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦੀ 

ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੈਘਦੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ 

ਸੁਭਾ ਹੀ ਜਝਾਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ 
ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਛਮੀ 

ਭਾਗ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ 

ਜੇਹਲਮ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਵੀ 

ਜੇਹਲਮ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਈ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਬਣ 

ਗਈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਜਾਤੀ 

ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ। 

ਕਈ ਰਾਜੇ ਬਣੇ , ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ 

ਗਏ। 

ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ 

ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੀਗ੍ਰੀਟੋ, ਆਸਟਿਕ ਅਤੇ ਦਾਵਿੜੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਸਾਲ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਰਦੁਅੰਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੈਭਾਲੀ 

ਰਖੀ ।ਪਰ ਉਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਅਗਲੋ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 



ਪੰਜਾਬ 

ਆਦਿ ਨਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਨੇਕ 

ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇ 

ਮੰਗੋਲ ਆਦਿ। ਇਹ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 

ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂਪਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 

ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲ 

ਪੂਰਵਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਣ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ 
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ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਸ 

ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਰਣਾਸ਼੍ਮ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ 

ਧਰਮ-ਭੀਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ 

ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਸਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਨੂ ਦੇ ਜਾਤਿਵਾਦ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ 

ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕ 

ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ 

ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ' ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 

ਤਾਲ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੈਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਤਨਾ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ 

ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, 

ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਵਸਥਾ 

ਕਾਰਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ 

ਕੇਂਦਰ ਨ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂੜ੍ਹ ਰੂਪ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੂਹਿਕ ਘਟ 

ਜੰਗਜੂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਕਰਾਂਤੀ 

ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ 

ਘਾਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ, ਇਕਲੇ ਇਕਲੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੌਥਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਟ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ'ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਜੇ-ਪੁਜੇ ਅਤੇ ਭਰੇ-ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕ 

ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਕਾਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 

ਸੰਬੈਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਖ਼ਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਯੁਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਖੇੜ-ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸਨ- 

ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਮਲਮਾਨ। 

ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਸਾਰਿਤ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹ-ਨਸਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਯੁਗ ਯੁਗ ਵਿਚ 

ਤੇਜ਼ ਗਤਿ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ 

ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੌਧੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੀ, ਚਾਹੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਪਰੈਪਰਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ 

ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋਣ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, 

ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਨਸਲ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ 

ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਧਰ 

ਵੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ 

ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 

ਅਗੋਂ' ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ 

ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ 

ਰਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਗੁਰਮਤਿ-ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਇਥੋਂ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ 

ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁੱਚਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ 'ਪੰਜਾਬ' ਕਦ ਪਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਤੱਥਾਧਾਰਿਤ ਸਾਮਗੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਸਦਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਗਤਿ-ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।ਸਮੇ' ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ 

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਤ-ਸਿੰਧੂ, ਵਾਹੀਕ, ਮਦ , ਟੱਕ, ਪੰਚਨਦ ਆਦਿ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਪੰਚਨਦ' ਸ਼ਬਦ ਇਸ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ 
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ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਬੋਧ ਉਸ ਸਥਾਨ 
ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਨਦ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, 
ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ) ਇਕੱਠੇ ਹੈਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਂ ਉਸੇ 
ਸਰਣੀ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ 
ਅਤੇ ਸਰਸੂਤੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨੂੰ 'ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ 
ਸੀ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਪੰਚਨਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਨਦ ਕਿਹਾ 

ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ 
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ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲ 

ਵਧਦੇ ਗਏ , ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੋਂ ਦੁਆਲੇ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਲਈ 'ਮੁਲਤਾਨੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹੋਣ ਲਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 
ਮੁਲਤਾਨ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਅਤੇ 

ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ 
ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਥੋ' ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਲਾਹੌਰੀ” ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ “ਦਬਿਸਤਾਨਿ 
ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ। 'ਪੰਚਨਦ' ਅਤੇ 

“ਪੰਜਾਬ” ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੈ -- ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ 

ਪੰਜ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਪੰਜਾਬ” 'ਪੰਚਨਦ' ਦਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਰੂਪਾਂਤਰ 

ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 

ਵਰਤੋ' ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਲਬਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਅਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ 

(ਸੈਨ 1285 ਈ.) ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ 

ਮਰਸੀਏ (ਸੋਗੀ-ਗੀਤ) ਦੀ ਇਸ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਕਿ ਉਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਲੋਕੀਂ ਇਤਨਾ ਰੋਏ , ਜਿਵੇਂ 

ਇਕ ਹੋਰ 'ਪੰਜ-ਆਬ' (ਪੰਚਨਦ) ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਆ ਰਿਆ 

ਹੋਵੇ - ਪੰਜ-ਆਥੋ ਦੰਗਰ ਅੰਦਰ ਮੋਲਤਾਂ ਆਮਦ ਪਲਾੀਦ/ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 'ਪੰਚਨਦ” ਦਰਿਆ ਲਈ 

ਪੰਜ-ਆਬ (ਪੰਜਾਬ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ, 
ਤੈਮੂਰ ਲੈਗ ਆਦਿ ਨੇ 'ਪੰਚਨਦ” ਲਈ “ਬੈਜਾਬ” ਜਾਂ 'ਪੰਜਾਬ” 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੌ' ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਪੰਜ-ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ('ਪੰਜਾਬੈ ਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ'- 

11624), ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ (“ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 

ਕੀ ਧਰਤੀ ਮਹਿ” - 'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ”; 'ਏਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ 

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠਾ ਥਾ” 

- ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਮਸਾਖੀ”) ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਨਾਂ ਵਜੋਂ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

` ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 

ਅੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਮਜ਼ਾਹਬ” ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਮੋਹਸਨਫ਼ਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 

“ਜਬਾਨ ਜਟਾਨਿ ਪੰਜਾਬ” ਲਿਖਿਆ । ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਕ ਸੰਤ 

ਕਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਕੀ 

ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀ ਅਸ਼ਟਕ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਫ਼ਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ (ਜਨਮ-- 

ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ) ਨੇ “ਸਿਫ਼ਤਾਹੁਲ 
ਫ਼ਿਕਾ' ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ - ਡਰਤਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਆਥ ਸੁਣਾਵਾੰ' ਜੰ ਕੌ ਹੋਵੇ ਮ/ਇਲ/ ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ 

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬੀ" ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਿਰਤ 

ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਪੰਜਾਬ” ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬੀ” ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਚਲਨ 
ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 

ਪੰਡਿਤ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਵਿਦਵਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਖੋਧਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਸੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ --ਪੰਡਿਤ ਵਾਚ/ਹ 

ਪੌਲੀਆ ਨਾ ਬੂਝ ਵੀਚਾਰ / ਅਨ ਕਉ ਮਤਾ ਦੋ ਚਲ/ਨਾ 
ਮਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰ / ਕਥਨ? ਝੂਠ ਜਗੁ ਭਵੈ ਰਹਣਾ ਸ਼ਝਦਾ ਸ਼ 

ਸ਼ਾਰ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੫੬)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਆਚਾਰ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- 

ਅਥ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ //ਹਰਦੀ ਰਾਮ ਨਹ ਮਰਨ ਰਹਤਾ/ 

ਉਪਦੌਲ ਕਰੇਂ ਕਾਰੇ ਲੌਕਾ /ਦ੍ਰੜਾਵੈ / ਅਪਣਾ ਕ/ਹਿਆ ਆਮ ਨ 

ਕਆਵੈ ।(ਗੁ.ਰੋ੍. ੮੮੭)। 

ਸਹੀ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 
ਹੈ -ਸਂ ਪੰਡਤ ਜੌ ਮਨੁ ਪਰਬੋਠੈ/ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਆਹ ਸੋਧੋ / 

ਰਾਮ ਨ ਸਾਰ ਰਲ ਪਵੈ / ਓਲ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਓਪਦੇਨਿ ਜਗੁ 
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ਜਾਵੈ / ਹਰਿ ਕੰ ਕਥਾ /ਹੇਰਦੀ ਬਸਾਵੰ / ਨੌਂ ਪੀਂਡਤੁ /ਫ/ਨ ਲੀਨੇ 

ਨ ਆਵੰ/ ਬੌਦ ਪੁਰਾਨ /ਗਮਂਤਾ ਬੁਝੈ ਮੁਲ / ਸੁਖਮ ਮਹ ਜਾਨ 
ਅਸੂਲ / ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉਂ ਦੇ ਓਪਦੇਸ਼ / ਨਾਨਕਾ ਓਸ਼ ਪੀਡਤਾ 

ਕਉਂ ਸ਼ਦਾ ਅਦੌਸ਼ /(ਗੁ.ੀ੍. ੨੭੪)। 

ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ 
ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤਤ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ੋ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ- ਵਰਣਨ 

ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੈਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਾਤਾਲ 

ਵਿਚ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ।“ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਇੰਦ੍ਰ-ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਸ਼ਣੂ-ਰੂਪ ਹੀ 

ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸੇ੍ਸ਼ਠ 

ਪੈਂਡਾ ਹੌਏੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ 

ਪੰਡਿਤ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ -ਨਾਨਕਾ ਸੌ ਪੜਿਆ ਸ਼ੋ 

ਪੰਡਤ ਲੀਨਾ ਜਿਸ਼ ਰਾ“ ਨਾਲ ਗਲ ਹਾ /(ਗੁ.ਰੀ. ੯੩੮)। 

- ਪ੍ਰਸਾਦਿ : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਕ੍ਰਿਪਾ, ਮੇਹਰ, ਅਨੁਗ੍ਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -,/ਜਿਹ 
ਪੁਸ਼ਇ ਛਤਨੰਹਾ ਆੰਮ੍ਰਿਤਾ ਧਾ/ਹਾ/ (ਗੁ .ਰੀ੍. ੨੬੯)। ਮੂਲ-ਮੰਤੁ 

ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ) ਮੰਨੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ”। 

ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ 

ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ 'ਪ੍ਰਸਾਦ' ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਜੇ 

ਓਹ ਆਨੈਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਵੀ /(ਗੁ ਗੀ. ੮੭੫)। 

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਭਗਤ : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਵਿਸ਼ਣੂ-ਭਗਤ ਜੋ ਦੈੱਤ ਰਾਜਾ ਹਿਰਣ੍੍ਯਕਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 

ਬਲੀ (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਜਦੋ' ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪ (ਵੇਖੋ) ਨੇ 

ਤੈੈਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਸ਼ਵਰਜ-ਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ' ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 

ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਣੂ-ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 

ਪ੍ਹਿਲਾਦ ਦੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ 

ਅਤੇ ਅਮਰਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੋ' ਨ 

ਟਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ 

ਵਲ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ। ਆਗਿਆ ਨ ਮੰਨਣ ਕਾਰਣ ਦੈਤ ਰਾਜੇ ਨੇ 

ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਪ ਤੋਂ 

ਡਸਵਾਇਆ, ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨ 

ਆਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਬੈਨਹ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ 

ਗਿਆ ਕਿ ਦਸ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ 

ਨਰ-ਸਿੰਘ (ਵੇਖੋ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਥੰਮ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 
ਮਹੱਲ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਉਤੇ ਰਖ ਕੇ 

ਭਗਤ ਵਜੋਂ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -ਜਪ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦਨਸ਼ 

ਗੁਸ਼ਈਨਆ /ਸ਼ਗਾੰਣ ਪਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਉਬਰੇ /ਜਿਉਂ ਪੁਰਹਿਲਾਦ ਓਧਰ 

ਸ਼ਮਈਆ/(ਗੁ.ਰੀ. ੮੩੪)। 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ-ਵਰਣਨ : ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਿਘੇ ਸੈਬਧ 

ਕਰਕੇ ਉੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਸੇ ਨ 

ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਨੁਭੂਤੀਜਨਕ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ-ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰੇਂ ਲਭਣੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚੋਂ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 

ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ 

ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੈਪਰਕ 
ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਨਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 

ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਅਨੋਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ 
ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੇ ਲੁਕੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕੀਤਾ। 

ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ-ਵਰਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ 

ਲਈ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਮੂਲ 
ਦਾ 'ਕੁਦਰਤ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਲਗਣ 

ਵਿਚ 'ਕਾਦਰ” ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਪੂਰਣ ਖੰਡ-ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਲੈ ਲਏ 
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਦਰਤ 

ਹੈ - ਕੁਦਰਤ /ਦਿਸੌਂ ਕਾਦਗ/ਤਾ ਸ਼ਣਨਨ ਕਾਦਰਾਤਿ ਭਓਂ ਸ਼ਖ ਸਾਰ / 

ਕਦਰਤਾ ਪਾਤਾਲ ਕੁਦਰਤਿ ਆਕਾਗੀ ਕਦਰ/ਤਿ ਸ਼ਝ਼ਾ ਆਕਾਰ/... 

ਕੁਦਰਤ ੫ਓਂਣੁ ਪਾਣਨੰ ਬੈਸੰਤਰ ਕਾਦਗ/ਤਾ ਧਰ= ਖਾਕੁ /ਸਭਾ ਤੇਗ 

ਭਾਦਗੰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਠਾ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੪੬੪)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ 
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ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ “ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ' ਮੰਨਿਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਉਚਿਤ ਮਾਧਿਅਮ 

ਦਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਹੈ -ਸ਼ਚਾ ਤੇਗ ਕਾਦਗੰਤ ਸ਼ਚੇਂ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ /ਕੁਦਰਤ ਲਈ 'ਸੱਚੀ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 

ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ 

ਸਯੋਭੂ ਨਹੀਂ , ਪ੍ਰਭੂ-ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 
ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ 

ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਰਵੱਗ 

ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਿ੍ਿਸ਼ਟਾ ਹੈ -੫/ਛ ਨ ਸ਼ਾਜੈ ਪਛਿ ਨ ਚਾਹੇ ਪਛਿ ਨ 

ਦੋਵੇਂ ਲੋਇ / ਆਪਣਾ ਕੁਾਦਰ/ਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਕਰਣੁ ਕਗੇਇ/ 

(ਗੁ.ਰ੍੍. ੫੩)। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਦਰਤ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ 

ਬੁੜ-ਜੀਵੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ -/ਦਨ ਗੰਢ ਚਲੰ ਨਨ ਅਲੈ ਚਲ 

ਤਾਮਰਕਾ' ਲਖ ਪਲੋ/ਇ /#ਕਾਨ' ਓਹ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕਾਸ਼ਚ ਬਗੇਇ/ 

(ਗੁ.ਗੰ. ੬੩)।ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਤੋਤਰ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ-ਵਰਣਨ 

ਸ਼ੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂਹ / ਅੰਡਜ ਜੋਰਜ ਓਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣ? ਸੋਤਜਾਂਹ। 

ਸੋ ਮਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੋਰਾ ਜੰਤਾਂਹ। (ਗੁ.ਰੰ੍. ੪੬੭)। 

ਮਨੁਖ ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭੌਂਚਕਾ 

ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਵਿਸਮਾਦ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸਾਧਨਾ 

ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੀਲਾ ਆਕਾਸ਼ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਥਾਲ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਪਕ, ਤਾਰੇ 

ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਲਯ ਪਵਨ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੀ 

ਧੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਸ਼ਪ-ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਆਰਤੀ ਲਈ ਫੁਲ ਪਤੀਆਂ 

ਹਨ -ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ਗੰਢ ਚੰਦੁ ਦੀਘਕਾ ਬਨ ਤਾ/ਨੈਕਾ ਮੰਡਲ 

ਜਨਕਾ ਮਤਾ / ਗੂਪ ਅਲਆਨਲੇਂ ਪਵਣ ਚਵਰੋ ਕਗੇਂ ਸ਼ਗਲਾ 

ਝਨਰਾ/ਇ ਫੁਲੰਤਾ ਜੋਤਾਂ /(ਗੁ .ਰੰ. ੧੩)। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ 
ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਸੱਚੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼੍ਿਤ ਅਜਿਹੀ 

ਸੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਬੈਠਣ 

ਸੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗਤਿ-ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ 

ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ 

ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ' ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਟਲ 

ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤਨ ਵੀ 

ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ -ਆੰਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕਹੀਆ ਏਨਾ ਖਵਾਲੇ 

ਆਨੁ / ਘਾਹ ਸਨ ਤਿਨਾ ਮਲ ਖਵਾਲੰ ਏਹ ਚਲਾਏ ਰਾਨੁ / 

ਨਦੀਆਂ /ਵ/ਚਾ /ਟੇਬੇਂ ਦੌਖਾਲੇਂ ਥਲਾੰ ਕਾਠੇਂ ਅਸ਼ਗਾਹ / ਕੀੜਾ ਥਾਪ 

ਦੇ/ਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਸਕਰ ਕਠੇ ਸਵਾਹ /(ਗੁ .ਰੌ੍ . ੧੪੪)। 

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀ' ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ' ਜਦੋਂ ਵੀ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਲਈ ਤਖ਼ਤ, ਪੂਜਾ ਲਈ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਾਮਗੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਜਨ 

ਲਈ ਰਾਸ ਹੈ। 

ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਮਤ-ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮ ਦੀ ਅਤਿ-ਅਧਿਕਤਾ ਨੂੰ 

ਬਨ ਦੀ ਵਿਯੋਗਨੀ ਹਿਰਨੀ, ਅੰਬਾਂ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀ 

ਕੋਇਲ, ਜਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 

ਵਿਚ ਧਸੀ ਸਰਪਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ 

ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਗਾੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਮਾਨ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇ' -ਨੇਮਨ 

ਐਨੀ ਗਹੇ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰਮਿੰਤ ਕਰੇ ਜੀਨ ਮਛੁਲੰ ਨਹੌਰ ਜਿਉਂ ਆਧਿਕਓਂ 

/ਤਿਉ ਸਖ ਘਣੋ ਆਨੇ ਤਾਨੇ ਸੱਤ ਸ਼ਗੰਰ /...(ਗੁ.ਰੀ੍. ੬੦)। 
ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “ਜਪੁਜੀ” ਦੀ 22 ਵੀਂ ਅਤੇ 

25ਵੀਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ -੫ਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸ਼ਾ 

ਕੇ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤਾ ਦਾ 

ਚਿਤ੍ਰ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ 

ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ - 

ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਰੂਪ ਮਾਨਵ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ “ਬਾਰਹਮਾਹਾ' ਵਿਚ 

ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਆਤਮਾ 

ਰੂਪੀ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਮਨੋਂ-ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਬੇਧਕ ਵਰਣਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਿਤ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰਲੇ 
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ਹੀ ਹਨ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਰਖਾ ਰੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, 

ਬਦਲ ਵਰ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਾਇਕ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 

ਤਤਨ-ਮਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਤੋਂ 

ਵਿਛੁੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਨਾਇਕਾ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸ 

ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ , ਉਹ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ 

ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਚਮਕ ਕੇ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਜ ਇਕੱਲੀ 

ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖ ਮਰਣ ਤੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਬਾਰਰਮਾਹ' ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਚੇਤਰ, ਹਾੜ੍ਹ, ਸਾਵਣ, ਭਾਦੋਂ ਅਤੇ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਲੀ 

ਰੁਤ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਬੜਾ 

ਸੁੰਦਰ ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ-ਭਾਦੋ' ਦੀ ਝੜੀ, ਬਿਜਲੀ 

ਦਾ ਚਮਕਣਾ, ਟੋਹਿਆਂ-ਛਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ 

ਜਾਣਾ, ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਅਤਿ ਡਰਾਵਣਾ ਹੋਣਾ, 

ਡੱਡਾਂ , ਮੋਰਾਂ, ਬਬੀਹਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ 

ਡਸਣਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੂਖਮ ਨਿਰੀਖਣ 
ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 

ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਠੰਢ ਦੀ ਰੁਤ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਤਨਾ 

ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਆਗ ਆਮ ਪਿਛੇ 

ਗਤਿ ਜਾਡਾ ਦੇਖ ਚਲਤਾ ਮਨ ਡੌਲੇ /(ਗੁ.ੀ੍. ੧੧੦੯)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗ 

ਪ੍ਕ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ 

ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੈਬੈਧੀ ਹਨ। ਕਮਲ ਤੋ' ਇੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ --ਡੇ ਮਨ ਔਸ਼ੀਂ ਗਰ ਲਉ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰੈ ਜੰਗੀ ਜਲ 

ਕਮਲੀਹ / ਲਹਗੇ ਨਹੱਲ ਪਛਾੜੀਐ ਡਾ /ਵਗਸ਼ੈ ਅਸ਼ਨੰਨ/ 

ਪ੍ਤੀਕ-ਵਿਧਾਨ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ 

ਵਿਚ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, 

ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਤੀਕ-ਵਿਧਾਨ : ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਮੁਰਤ ਸਤਿ ਦਾ 

ਮੂਰਤੀਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੈਬਧ ਜਾਂ ਪਰੈਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰੂਪ ਮਾਨਵੀ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੂਰਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਰਤੋਂ 

ਰਾਹੀਂ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਵਿਅਕਤ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 

ਜਾਂ ਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਅਤੇ ਰੂਪਕ 

ਦਾ ਸੈਖਿਪਤ ਸੈਸਕਰਣ ਹੈ। 

ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਗੁਝੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਪ੍ਤੀਕ-ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਰੇਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ 
ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 

ਸੈਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਬਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ 

-ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 

ਬਾਣੀ (ਕਾਵਿ) ਵਿਚ ਆਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਣ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਿੱਤੀ 

ਸਹਿਜ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਹੁ ਗਾਣਿ ਕਾਅੰਣ ਮਹ, 

ਵੀਵਾਹੁ ਹੁਆ ਸ਼ੌਭਾ ਸ਼ੋਤੰ ਪੰਚ ਸਝਦੀਂ ਆ/ਏਆ, ਸਥਾਂ ਮਿਲਹੁ 

ਜਲ ਮਹਿ ਜੀਆ ਉਪਾਇ ਕੌ /ਝਨ ਜਲ ਮਰਣੁ /ਤਨੰਹਿ/ਮਨ ਰੇ 

/ਨਓਂ ਛੁਟ/ਹ ਬਿਨੁ /ਪਿਆਨ / ਗੁਰਨਾਖ ਅੰਤਰ ਗੱਵਿ ਨਹਿਆ 

ਝਖਸ਼ੇ ਭਗਾਤਿ ਭੰਡਾਰ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੫੯-੬੦)। 

ਮਿਠਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਸ਼ ਦੇ ਉਤਮ ਚਾਰਿਤ੍ਰਿਕ 

ਹੈ -ਸਿੰਮਲ ਰਥ ਸ਼ਰਾਇਰਾ ਆਤ ਦੀਰਘ ਤਾ ਮਚ / ਓਇ 

/ਜਿ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਾਰੈ ਜਾਹ /ਨੈਰਾਸੇ /ਕਤੁ / ਫਲ /ਫੈਕੇ ਫੁਲ 

ਸ਼ਕਾਸ਼ਕੇਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵ/ਹ ਪਤ / ਮਠ/ਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ 

ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤ /(ਗੁ ਰੀ. ੪੭੦)। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਮਾਵਾਂ, ਰੁਪਕਾ, ਪ੍ਤੀਕਾਂ ਆਦਿ ਅਨੇਕ 

ਕਾਵਿ-ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 

ਗਲਿ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਹਮ' ਘ/ਰ ਸਾਜਨੁ ਆਗਇਆ ਵਿਚ 

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਅਧਿਕਤਰ ਸੰਬੰਧ ਯੋਗ-ਮਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਤੀਕਾਂ ਦੀ 

ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀ-ਪੱਧਤੀ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਧਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 

ਰੁਪਕ-ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸ਼ ਝਗੀ ਘਰੇ ਵਾਯ ਨ ਦੋਵੈ /ਪਰ/ਨਿਓ #ਲਣ ਨ 

ਦੇਇ ਬਗਾੰ ।(ਗੁਰੀ੍.੩੫੫) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਇਆ 
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ਲਈ ਸੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ 
ਲਿਖੇ ਰੂਪਕ-ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ-ਧਾਰੀ ਜੀਵ 

ਦੇ ਗਰਬ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-- ਉਤੰਰਨੰ 
ਧੈਓਹਗੰ ਗ/ਹਗੀ ਗੰਤਹੰਗੀ /ਸਸ਼ੜਿ ਸੁਹਆ /ਕਾਵ ਕਗਾ /ਨੇਵਣੁ 
ਨ ਜਾਇ ਥਣਾ/ ਗਚੁ /ਜਿ ਲਗਾ /ਗੜਵੜਾੀ ਸ਼ਨੀਏ ਧਉਲਹਗਾਂ / 

ਸੌਂ ਭੀ ਢਹਦੇ /ਡਨ ਮੈ ਮੰਧ ਨਾਂ ਗਰਬ ਥਣ?/(ਗੁਰੀ.੧੪੧੦)। 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ : ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ 
ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੈਰਵ, ਰਾਮਕਲੀ, ਕਲਿਗੜਾ, 

ਲਲਿਤ, ਆਸਾ ਆਦਿ। “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਰਵ ਨਾਟ ਦੀ ਸੈਪੂਰਨ ਰਾਗਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ 

ਭੇਦ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੱਖਣੀ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਅਤੇ 

ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ । ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਤੀਹਵਾਂ 

ਨੰਬਰ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ 46 ਚਉਪਦੇ 
ਅਤੇ 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਨੌ” 

ਸਬਦ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੇ, ਤਿੰਨ 

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਣੀ ਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਲ 46 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਰਾਗ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਚ 

ਪੰਜ ਪੰਜ ਪਢਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਧਕਾਰਮਈ 

ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ 

ਸੈਸਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਗਤ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ 

ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਨੌਂਖ ਦੇ ਮਨ 

ਦੀ ਚੌਚਲਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਕਾਣੇ ਉਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸੱਤ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਚਦਾ 
ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਏ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਸੁਖ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੈਕੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਪਦਾ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਜਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ 

ਗ੍ਸੇ ਹੋਏ ਹਨੇਰਾ ਢੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 

ਪ੍ਭਾਵ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ) 

ਮਨੌਂਖ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 15 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ 
ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਅਤੇ 12 ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਚ ਪੁਛੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ- 
ਦਾਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਕਗੀ ਅਰਦਾਗੰਲ /ਸ਼ਦਾ ਜਪੇ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣਾ ਤਾਲ / 

(ਗੁ.ਰ੍.੧੩੪੦)। 

ਕੁਲ 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਸੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਕੜ ਅਤੇ 

ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਤਾਂ ਕਢਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਏ 

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚ ਅੱਠ 

ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ 11 ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿ ਕੇ 
ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਤਿਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੈ ਅਧੀਨ ਰਖ 
ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕੁਲ ਨੌਂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕਬੀਰ 

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ 

ਇਕ ਜੀਵ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰਿ-ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ 

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 
ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਦ-ਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਣਵੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 
ਆਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 
ਹੌ। 

ਪ੍ਰਭਾਵ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ) : ਇਹ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਪਜੀਵ੍ਯ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ।“ਉਪਜੀਵ੍ਯ' ਤੋਂ 
ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਨ ਲਈ ਲੋਖਕ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ 



ਪ੍ਰਭਾਵ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ) 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਗ੍ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ 

ਦਾ ਪਰਵਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਰਣਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਥ ਤਾਂ 
ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੌ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ 

ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ। 17ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ 

ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੂਪ ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆਂ 

ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਰਾਤਲ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 

ਉਥਾਨਿਕਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਗੋਸਟਿ, ਟੀਕਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਕ 

ਸਾਹਿਤ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ 

ਗ੍ਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 
ਪੱਦ ਅਤੇ ਗੱਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ 

ਅਤੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦਮੋਦਰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, 

ਕਾਦਰਯਾਰ, ਹਾਸ਼ਮ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੇਖ ਲਵੋ , 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੌਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿੰਘ-ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ 

ਰਚਿਆ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 

ਚਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ 
ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹਨ। 17ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਮ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸੈਪੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਭਾਈ ਵੀਰ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ 

ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟੂਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰ. ਸੈਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ 

ਨਾਸਤਿਕ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋ' ਬਚ ਨ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਇਆਂ 

ਸ਼ਾਰ ਨਾ ਕਾਈ ਉਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਂ ਵਜੋਂ 

ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਹ ਗੰਥ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਵਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 

ਉਤੇ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਖੋਜ-ਨਿਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 
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ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 
ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਲੇਖਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰਖਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਯਾਯ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਯ-ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। 

ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ 

ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਯਾਯ” ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ 

ਪ੍ਰਯਾਯ ਛਪੇ ਜਾਂ ਅਣਛਪੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਵਿਵਰਣ ਡਾ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ” (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ, 

1994) ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਯਾਯਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ. ਗਿਆਨੀ 
ਸੋਪ੍ਦਾਇ ਨਾਲ ਸੋਬੈਧਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਯਾਯ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਯਾਯਾਂ 

ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਤੋਤਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 
ਪ੍ਰਯਾਯ 'ਪ੍ਰਿਯਾਇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦੋਂ ਕੇ” ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਨ। ਇਸ 

ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਮਰ ਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋ' 1887-88 ਈ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਯਾਯ 'ਪਿ੍ਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਆਦਿ” ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ 

ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਸ਼ਮਾ-ਏ-ਨੂਰ ਪ੍ਰੈਸ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋ' 1902 ਈ. ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। 

ਉਦਾਸੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧੂ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਯਾਯ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 
“ਪ੍ਯਾਇ ਆਦਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ' ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਨ 

1898 ਈ. ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਲੋਂ ਛਪੀ 
ਸੀ। ਕੁਲ 1440 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ 110 ਪੰਨਿਆਂ 

ਵਿਚ “ਜਪੁਜੀ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੋਸਟਿ-ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ' ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੇਗਾਂ 

ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਸਾਮਗੀ 

ਇਸ ਗੰਥ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਤਿਬਿੰਬਤ ਹੋਣ 

ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਸ 
ਰਚਨਾ ਦਾ ਝੁਕਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਵਲ ਅਧਿਕ ਹੈ। 



ਪ੍ਰਲਯ 

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ 

ਸੇਬੈਧੀ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਨਿਗਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਕੇ 

ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਯਾਯ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 

ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 

ਪ੍ਲਯ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਭੂ-ਖੰਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 

ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਲਯ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ 
ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸ਼ਤਪਥ-ਬ੍ਾਹਮਣ” 
(1/8/13-6) ਅਤੇ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਵਨ ਪਰਵ, ਅ. 187) ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕ ਵਰਣਨ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਛਣਾਂ (ਸਰਗ, 

ਪ੍ਰਤਿਸਰਗ, ਵੰਸ਼, ਮਨਵੰਤਰ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਾਨੁਚਰਿਤ) ਵਿਚੋਂ 

“ਪ੍ਤਿਸਰਗ' ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਲਯ ਨਾਲ ਹੈ। 

“ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ 
ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾ 

ਨਾਲ ਬ੍ਹਿਮੰਡ-ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਤੀ 

ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਂ 

ਨੈਮਿਤਿਕ ਪਰਲਯ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' ਛੁਟ ਇਕ 

ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ-ਪ੍ਰਲਯ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਹਾਪ੍ਰਲਯ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ (ਪੁਸਤਕ) 

ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਬ੍ਹਿਮੰਡ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ 
ਦਾ ਦੇਹ-ਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋ ਛਿਣ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ 

- ਓਪ/ਤਿ ਪਰਲਉਂ /ਖਿਨ ਅਹਿ ਕਰਤਾ /(ਗੁ.ਰੀ.੩੮੭)। 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ (ਪੁਸਤਕ) : ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਰ . ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੈਨ 1944 ਈ. ਵਿਚ ਮਾਡਰਨ 

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਕਲੋਡ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ ਵਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 

ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ”ਸੀ, 

ਪਰ ਸਰਲੀਕਰਣ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। 
ਸਰ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ- 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ 

ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੌਕ ਤੋ' ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ 

ਗੁਰੂ-ਧਾਮਾਂ/ਸੈਗੜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਸੁਰਖਿਅਤ 

ਬੀੜਾਂ , ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ 

ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ 

ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ 

ਭਾਗ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਅਤੇ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਇ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ (ਬੀੜ) ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵੇਖੇ-ਪਰਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ 

ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਪ੍ਲਯ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ-ਅਧਕ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਇਆ 

ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤ 

ਜਗਤ ਅਵਿਅਕਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਵਿਅਕਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ 

ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਨਿੱਤ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ 'ਬਾਈਬਲ' ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਲਯ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਵੀ ਹਨ। ਇਕ “ਅਤਿ-ਅੰਤਿਕ ਪ੍ਰਲਯ” ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗੀ 
ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ “ਨਿੱਤ 

ਪ੍ਲਯ” ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ' ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ 

ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ 

ਕਰਦਿਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ - ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ - 

ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 38 ਬੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਬੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ 

ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਉਲੇਖਯੋਗ ਕੇਵਲ 38 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਵੀ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਵਿਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 

ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ 

ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ “ਦਮਦਮਾ” ਗੁਰ-ਧਾਮ ਵਿਚ 

ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 



ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ (ਪੁਸਤਕ) 

ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ 
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਸੈਪਾਦਨ-ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ 

ਹਠ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਅਭਦਰ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਤਿ 

ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅਸਲ 

ਵਿਚ ਸਰ. ਜੀ .ਬੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ” 

(ਵੇਖੋ) ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਅਥਵਾ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਿਮਿਤ 
ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੈਨ 1945 ਈ. ਵਿਚ ਸਪਤਾਹਕ 

“ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ” ਵਿਚ ਛਪੇ ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਹਿ ਹੈ ਜੋ 

“ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧਨ' ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਨ 
1947 ਈ. ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ 

ਨਿਰਾਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ 

ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 
ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖ 

ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਸਰ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਛਪਣ 

ਨਾਲ 'ਰਾਗਮਾਲਾ” ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ-ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਪਕੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਰੋਮਣੀ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

ਨੇ ਮਈ 1945 ਈ. ਵਿਚ ਜੋ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, 

ਉਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1945 ਈ. ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ 

ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ।ਉਸ 
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ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋ' ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ 

ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਬੀੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ 

ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ 
ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸੇ 

ਵਿਧੀਵਤ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੁਕਤਿਆਂ 

ਦਾ ਪੂਰਵ-ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਧਾਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ-ਮੰਡਨ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ : ਇਕ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਰਚਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਠ-ਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਥਾਨਿਕਾ 

ਇਸ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਤਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 

“ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 47) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਦੱਖਣ ਵਲ “ਸਿੰਘਲਾਦੀਪ' ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ 

ਪ੍ਰਤਿ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਕ ਸੈਦੋ 

ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸਿੰਘਲਾਦੀਪ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ 

ਬੀੜ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ “ਹਕੀਕਤ ਰਾਹ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ 

ਕੀ” (ਵੇਖੋ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ । 

'ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ” ਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਵਿਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੈਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸੈਸਕਰਣ ਦੇ 80ਵੇਂ 

ਅਧਿਆਇ ਤੋ ਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਸ਼ ਅੰਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜੇ 
/ਨਵਨਾਭ ਜੋਂਗ /ਇਕਸ਼ੌ ਤੌਰਹ ਧਿਆਉ ਸੁਣਾਏ, ਤੋਂ ਰਾਜੋਂ ਦੇ 

ਕਪਾਟ ਖਲ, ਲੌਤਾੰ ਜੌਤ ਸ਼ਮਾਣਾ/ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੈ . 

1715 ਬਿ. ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ 

(ਪਤਰਾ 65) ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -- /ਡਥੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕਾ 

ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲਾੀ ਉੰਚਾਗਾੰ //ਏਕਾ ਸ਼ ਤੋਰਹ /ਹਿਆਏਂ ਬੌਲੇਂ / ਦੁਇ 

ਵਰੋਂ ਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਾ ਗੰਹਿਆ/ 

80 ਅਧਿਆਇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ 

ਅੰਤ ਉਤੇ (ਪੰਨਾ 833) ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ “ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੋਥੀ ਵਿਚ 60 ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਦਾ ਲੇਖ 

ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 80 ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ 

ਇਕ ਬੀੜ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 
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ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਆਇ-ਕ੍ਰਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਜ ਤਾਂ ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ 113-160 ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 

ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ 

ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਇਆ 

ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅਸਾਡੇ ਲਭਣ ਗੋਚਰੇ ਹੈ।” 

ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਵਾਹੀ 

ਇਸ ਦੇ 113 ਅਧਿਆਇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

'ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ” ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਥ-ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ 

ਇਤਨੇ ਅਧਿਆਇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਅਧਿਆਇ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ 

ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸੈਸਕਰਣ ਵਿਚਲੇ 80 ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੰਨ 

ਮਹਲ ਕੀ ਕਥਾ, ਧਿਆਉ ਪਰਮਤਤ ਕਾ, ਓਅੰਕਾਰ ਵਡਾ, 

ਰਤਨਮਾਲਾ, ਬਾਰਹਮਾਹ, ਜੋਗ-ਨਿਧ, ਭੋਗਲ ਪੁਰਾਣ, 

ਧ੍ਰੋਮ-ਅਛਰੀ, ਧਿਆਉ ਬਿਹੰਗਮ ਕਾ, ਗਿਆਨ ਸਰੋਂਦੈ , ਸੋਰਠਿ 

ਕੀ ਵਾਰ, ਤਿਲੈਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਜੁਗਾਵਲੀ ਆਦਿ ਅਨੌਕ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਫੁਟਕਲ ਪੋਥੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮਹਲਾ ੧" 

ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।. 

'ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ” ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿਵਾਦ-ਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਾ 

ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੈਬੰਧੀ 

ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ 
ਪੂਰਬ-ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ 'ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ' ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੂਰਬ-ਪੱਖ ਵਾਲੇ (ਸੈਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. 
ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ) ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਚਾਰ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ -- (1) ਉਥਾਨਿਕਾ 
ਇਸ ਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ 

ਹੈ; (2) ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 'ਮਹਲਾ ੧" ਲਿਖਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ; (3) ਹਰ ਬਾਣੀ/ਰਚਨਾ ਵਿਚ “ਨਾਨਕ” ਕਵੀ-ਛਾਪ 
ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ; (4) ਅੰਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਵਿਰਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੰਦਰਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਇਸ ਦੇ ਰਚੈਤਾ 

ਵਲੋ' ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋ ਤਕ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ 

ਭਾਵ-ਸਾਮਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। 

ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਨਮਸਾਖੀ 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਸੰਦਿਗਧ ਹੈ। 

ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋ ਉਚਰਵਾਏ ਗਏ 

ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ 'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਦ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ -- (1) ਮਸ਼ਲਮਾਨ ਮਸਾਵੈ ਆਪ... 

(ਸਾਖੀ 11); (2) ਘੀਰ ਅੰਤਿ ਮੁਗੰਦ ਹੋਇ ਰਹਨੰ... (14); 
(3) ਜੀਵਤਾ ਮਰੇ ਜਾਗਤਾ ਫੁਨੈ' ਸ਼ੌਵੰ... (14); (4) ਆਰੈ 
ਜੀਵਾਲੈ ਸੋਈ ... (15); (5) ਨਾਨਕ ਭੁਖ ਖਦਾ/ਏ ਕਾਂ ... 

(35); (6) ਜਤੁ ਮਾਂਹ ਮਲਨਿ ਮੁਬਾਰਲੀਂ ...(9); (7) ਸਬ੍ਰ 
ਤੌਰਾ ਲੌਫ /ਨਹਾਲੀਂ... (20); (8) ਕਲ੍ਰ ਕੀਆ ਵਣਜਾਗੀਆ... 

(24); (9) ਏਸ ਕਲ? ਪੰਜ ਭਤਹੀਓ...(26); (10) ਜਿਸ ਤੂੰ 
ਰਥ/ਹਿ ਅਗ/ਰੈਵਾਨ... (35) ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ 

ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ , ਤੀਜੇ , ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੇ 

ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਲੋਂ' ਲਿਖੇ ਹਨ। 

“ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ 

ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ 

ਲਿਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ' ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਛਪੀ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕ੍ਰਿਤ “ਜਨਮਸਾਖੀ ਸੀ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ” ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚ ਅੰਤਿਕਾ 3 ਵਿਚ 

ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ 4 ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੀ 

ਅੰਤਿਕਾ ਵਿਚ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਸੂ-ਰਚਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ- 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰ ਗੋਸਟਿ-ਅੰਤ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ “ਨਾਨਕ” ਕਵੀ-ਛਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ” ਸੈਬੋਧੀ ਜਨਮਸਾਖੀ- 

ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀ' ਹਨ। 

ਉੱਤਰ-ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 

'ਪ੍ਾਣਸੈਗਲੀ” ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ । 'ਗੁਰ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ” (ਰਾਸ 3/ਅੰਸ 32) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ 'ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ' ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੈਗਲਾਦੀਪ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ 
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ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ ਕੀਤਾ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਪੱਤਰਾ ਅੰਕ 963 ਉਤੇ 'ਪ੍ਰਾਨਸੈਗਲੀ 

ਮਹਲਾ ੧” (ਉਰਦੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ) ਲਿਖ ਕੇਂ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਾ ਖਾਲੀ 

ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ - ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, 

ਸਰ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਆਦਿ - ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ “ਪੰਜਾਬੀ 

ਦੁਨੀਆਂ” ਦੇ “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਕ” ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ” ਵਿਚ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ 
“ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ' ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਸੁੰਨ ਮਹਲ ਕੀ ਕਥਾ, 

-_ਜੋਗਨਿਧ, ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ, ਰਾਗ ਆਸਾ, ਸੋਰਠਿ ਕੀ ਵਾਰ, ਬਿਹੈਗਮ 

ਬਾਣੀ, ਭੋਂਗਲ ਪੁਰਾਣ, ਤਿਲਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਗਿਆਨ ਸੁਰੋਦੈ 

ਆਦਿ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੇ ਅਤੇ 
ਭਾਵ-ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉੱਤਰ-ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ 

ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਨ 

ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 

ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 

ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਚਲਾਈ, ਉਸੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੇ ਅਨੁਕਰਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ “ਨਾਨਕ” ਛਾਪ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 

ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਨਾਨਕ” ਛਾਪ ਵਰਤਣ ਦਾ ਉਹ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਜੋ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ; ਨ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ 

ਵਿਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚਲੀ ਅਧਿਆਇ- 

ਵੰਡ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

'ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ' ਵਾਂਗ ਨ ਪੁਸ਼ਪਿਕਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮਹਾਤਮ 

ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਸ਼ਪਿਕਾਵਾਂ - /ਇ/ਤ ਮੰ 

ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲਾੀ ਸ੍ਰੰ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੰਨ ਮਹਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ 

ਨ ਪ੍ਰਥਮੋਹਯਾਯ- ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ' ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ 

ਅਤੇ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਦੇ 

ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ 

ਪ੍ਮ 

1604 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਮਾਂਗਲਿਕ ਉਕਤੀਆਂ - 56 ਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ /ਨੋਰਬਾਣ 

ਪ੍ਸਗੰਦਾ - ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ” ਦਾ 

ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਿ੍ਥੀਚੈਦ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 
ਸੈਨ 1558 ਈ. (1615 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ “ਮੀਣਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 

ਸੈਨ 1618 ਈ.(1675 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਜੀ 

ਮੀਣਾ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਸੈਚਾਲਕ ਬਣੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਨਾਨਕ” 

ਕਵੀ-ਛਾਪ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ 'ਕੱਚੀ 

ਬਾਣੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ”। 

ਪ੍ਰੇਤ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - 

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੋਏ, ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ 

ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਰ ਚੁਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ-ਧਾਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਟਕੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ 

ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ 

ਪ੍ਰੇਤ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ 

ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਭਟਕਣ 
ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਣ-ਉਪਰੈਤ 

ਪ੍ਰਤ-ਕਰਮ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।'ਸੁਖਮਨੀ” 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ - ਕਈ ਕੌਂਟ ਭੂਤਾ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ /੍ਗਾਚ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੨੭੬)। 

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ 

ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ -- ਪਸ਼ ਪ੍ਰੰਤ ਮਘਦਾ ਪਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰੈ / 

(ਗੁਰੀ੍.੨੭੪)। 

ਪ੍ਰੇਮ : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਅਨੁਰਾਗ, ਮੁਹੱਬਤ ਆਦਿ। 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਅਨੰਤ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 



ਧ੍ੇਮ 

ਵਾਲਾ” ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਬਹੁਤ 

ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੂਪਾ ਹੈ। ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਪੂੰਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ 

ਡੀਤਾਰੇ ਤਾ ਭਰਮੁ ਕਾ/ਟਿਆ ਜਾਈਂ /(ਗੁ .ਰੀ੍.੬੦੭)। 
'ਧ੍ਰੇਮ' ਸ਼ਬਦ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ ਸਥੂਲ ਇੰਦੀਆਂ ਤੋ' ਉਚਾ ਉਠ ਕੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਮ, ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਮਨੌਵਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲਿਗ-ਖਿਚ ਨੂੰ 
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ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ “ਅਰਧਾਂਗਨੀ” ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਧੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਵੀ, ਕੁਝ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਟੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਵਿਚ ਜੁੜਵੇਂ ਸਨ। ਜੁੜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਜ਼ਿਊਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਥਵਾ ਅਰਧ-ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਹਰ ਮਰਦ 

ਅਤੇ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਰਧ-ਅੰਗ ਨੂੰ ਲਭਣ ਲਈ 

ਪ੍ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ 

ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ। 
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ 

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਰੈਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਈਸ਼ਵਰੀ 

ਧ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਦਾ ਉਦਾਤੀਕਰਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ - 

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ “ਕਾਮ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ 'ਰਤਿ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਥਵਾ ਰਤਿ ਦੀ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਕੀਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, 

ਕਾਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 

ਅੰਤਰ-ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਜਨਮ-ਜਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਰਣਾ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ (ਸਿੱਧੀ) ਅਥਵਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੂੰ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿਵਾਰੀ ਤੱਤ੍ਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਫਲ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ 
ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ 

ਆਉਣ ਉਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ 

ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ ਪੈੱਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਕਾਮ-ਮਈ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਆ। 

ਕਾਮ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਕ 

ਵਾਸਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਾਮ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ 

ਮੋਕਸ਼) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿਚ 

ਲਿਗ-ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ-ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿਚ ਦੋ 
ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 'ਸ਼ਤਪਥ- 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀ। ਇਕਲਿਆਂ ਉਸ ਦਾ 

ਜਦੋਂ ਮਨ ਨ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ 

ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ । ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ (ਪਤਨੀ ਅਤੇ 
ਪਤੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ 

ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਭਣ ਲਈ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਕੁਲਤਾ 

ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸੰਯੋਗ ਅਥਵਾ 

ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ 

ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਾਤਵਿਕ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਦਾ 

ਆਧਾਰ ਨਿਜ ਸੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਧ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰ-ਸੁਖ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾ-ਰਹਿਤ, ਸੁਆਰਥਹੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਖੁਲ੍ਹੋ ਲੇਖ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ 

ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਦੇਹ ਹਰਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਵਿਚ 

ਜੋ ਸੁਖ ਅਥਵਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੁਖ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ 

ਦੁਆਰਾ ਚਬਾਈ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਹ ਭੋਗ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਇਕ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ 'ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ' ਦਾ 

ਮੁੱਢ ਬੈਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ 

ਲੌਕਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੁਖ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 



ਪਰਮ 

ਨਾਲ ਸੰਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਯਤਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਧ੍ਰੇਮ ਸੋਬੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ 
ਰਖਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਆਤਮਾ 

ਨੂੰ ਤ੍ਿਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਜੜ ਹੈ, 

ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਰਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮ ਇਕ-ਰਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਪ੍ੋਮ-ਭਗਤਿ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੋਂ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਅਤੇ 

ਮੱਛੱਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾੜ੍ਕ ਦਾ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 

ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 

ਅਖੰਡ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਨਿੱਤ 

ਅਤੇ ਸਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 

ਚਕਵੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਕਵੀ ਇਕ ਫ਼ਿਣ ਲਈ ਵੀ 

ਸੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ 

ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਨਿਰੀ ਸਾੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦ 

ਸੜਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗ ਜਾਵੇ , ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਰਗੁਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੰ “ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰ ਦਾ ਮਰਤਬਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ 
ਬੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁਟਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਇਸ਼ਕ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਧ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਦੋ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ ਆਸ਼ਯ-ਆਲੈਬਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਵਿਸ਼ੇ-ਆਲੰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮੀ-ਪ੍ਰੋਮਿਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਭਗਤ-ਭਗਵਾਨ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਬਦਲ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਭੇਦ ਕਲਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 
ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੇਵਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਨਾਇਕ-ਨਾਇਕਾ, 

ਭਗਤ-ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਸੈਬੰਧ 

ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਲੇਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ 
ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤਿਤਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤਿਤਵਾਂ ਅਥਵਾ 

ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਕਾਵਿ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ 
ਆਪਸੀ ਨਿਘਾ ਸੌਬੈਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿ 
ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਾ 

ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਹਿਰਦੇ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਇਕ ਵਿਯੋਗ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੌਯੋਗ ਪੱਖ। 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁਖ ਨ 

ਸਹਿ ਕੇ ਸੋਯੋਗ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਅਧਿਕ ਵਰਣਨ ਵਿਯੋਗ 

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੋਗ ਸੁਖ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤਿ : ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਪ੍ਰਤਿ ਚਿੱਤ ਦਾ ਅਖੰਡ, ਸਹਿਜ- 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸਾਧਕ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ 
ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਮ- ਮਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ 

ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਿਕ 

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਘਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਦੁਖ, ਕਲੇਸ਼, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੋਹਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਪਸਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰੇਮ 

ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਣ ਹੋਵੇ , 

ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਖੁਟ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ 

ਯਤਨ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੈਘਣ 

ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾੜ੍ਾ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਧਨਤਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਰਮ-ਮਨੌਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਅਡੋਲ 
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ਆਤਮ-ਸੁਖ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸ਼ਰਵਰ ਹੰਸ਼ਾ ਛੋਡਿ ਨ 

ਜਾਇ/ ਪ੍ਰੰਮ ਭਗਤਾ ਕਰੇ ਗ਼ਹਿਜਾ ਸਮਾਇ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੬੮੫)। 
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਧਨਾ-ਭੂਮੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਭਗਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੰਤ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਣਵੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ 
ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 
ਗ੍ਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਗਿ੍ਹਸਥ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਮੰਗਲਕਾਰੀ 

ਤੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵ-ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਦਾਇਨੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ 'ਭਾਉ-ਭਗਤੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ “ਭਾਉ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ' ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਅਨੁਰਾਗ। ਇਸ ਲਈ 'ਭਾਉ ਭਗਤੀ”, 

'ਪੇਮ-ਭਗਤੀ” ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ - ਡਾਉ ਭਗ/ਤ' ਕਰ ਨੋਚ ਸ਼ਦਾਏ / ਤਉ 

ਨਾਨਕ ਮੌਂਖੰਤ/ਡੈ ਪਾਏ /(ਗੁ.ਰ੍.੪੭੦)। 

ਫ਼ 
ਫਕੀਰ : ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ, 

ਮੰਗਤਾ। ਜੋ ਮੰਗ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ 

ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਫ਼ਕੀਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਫ਼ਕੀਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ-ਉਤਕਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੋਣ ਲਗ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ 

ਸ਼ਰੀਫ਼” ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੈਪੰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਕੀਰ ('ਫ਼ੁਕਰਾ”) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਦੀਨਤਾ (ਦਰਿਦ੍ਰਤਾ , ਗਰੀਬੀ) ਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 'ਫ਼ਕੀਰ' ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਦਰਪੂਰਣ 
ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਕੀਰ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - #ਨ ਕੰ 

ਪਲੈ ਧਨ ਵਸ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕਨਰ/(ਗੁਰੀ.੧੨੮੭)। ਅਜਿਹੇ 

ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੇ 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ/ਫਰੇਸ਼ਤਾ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ -- ਪੁਠੈ ਗੰਨੇ ਝਖਸਾਈਆਂਹ ਸਭਾ ਗੁਨਹ ਫਕੈਰੈ/ 
(ਗੁ.ਰ.੧੦੧੨)। 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ/ਫਰੇਸ਼ਤਾ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ' 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ - ਅਜਰਾਈਲ਼ ਫਠੇਸ਼ਤਾ ਹੌਗ਼ੀੰ 

ਆਇ ਭਈਂ/(ਗੁਰੀ੍.੯੫੩)।'ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼' ਵਿਚ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 
ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਸੈਕਲਪ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 'ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 

ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਤ । ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 

“ਮਲਕ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ 

ਲਈ “ਮਲਕ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ - ਮਲਕੁ /ਜ ਕੰਨ 

ਣਹੰਦਾ ਮਹ /ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ /(ਗੁ .ਰੋ੍.੧੩੭੭)। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁਖ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਮ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਕੁਰਾਨ 
ਸ਼ਰੀਫ਼” ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੈ। 

(ਜਬਰਾਈਲ) ਹੈ ਜੋ ਪੈਸ਼ੀਬਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਗ਼ਾਮ ਅਥਵਾ 

ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਨੂੰ 'ਕੁਰਾਨ” 

ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸਮੇ' ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਸਨ। ਦੂਜਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੀਕਾਇਲ (ਮੇਕਾਈਲ) ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 

ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ 
ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ “'ਇਸਰਾਫ਼ੀਲ” (ਅਸਰਾਫ਼ੀਲ) ਹੈ ਜੋ ਕਿਆਮਤ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬਰਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਉਠੇ ਖੜੋਣਗੇ। ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ “ਹੀਰ” 

ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਅਸ਼ਰਾਫ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸੂਰ ਕਰਨਾ ਫੂਕੇ 
ਤਦਾ' ਜਮ ਅਸ਼ਮਾਨ ਸਭ ਢਹਿਣਗਾ ਨ7/ ਚੌਥਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ 

'ਇਜ਼ਰਾਈਲ”। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ -- ਅਜਰਾਈਲ ਫਰੌਸ਼ਤਾ ਕੰ 

ਘਰ ਠਾਠਾਂ ਅਜੁ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੮੧)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਕਿਰਾਮਨ-ਕਾਤਿਬੀਨ, ਮੁਨਕਰ-ਨਕੀਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ 

ਉਲੇਖਯੋਗ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। 



ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਟੀਕਾ 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਟੀਕਾ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਟੀਕਾ 
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਟੀਕਾ” ਜਾਂ 

“ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ 

_ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ -- 'ਆਦਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੀਕ”। 

ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਟੀਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਟਰੰਪ (ਵੇਖੋ) ਨੇ 1877 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ 
ਅਪ੍ਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਿਕੂਮ 

ਸਿੰਘ (ਸੈਨ 1842-98) ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾ 

ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਗਿਆਨੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਸੈਨ 1883 ਈ. ਵਿਚ ਤਿਆਂਰ ਕੀਤਾ। 

ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਿੱਖ-ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹੰਤ ਸੁਮੇਰ 
ਸਿੰਘ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ- 

(1) ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; (2) ਗਿ. ਸੈਤ 

ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ; (3) ਗਿ. ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਨਾਨਕਿਆਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਸੰਗਰੂਰ); (4) ਗਿ. ਰਾਇ ਸਿੰਘ, 

ਜੈਘੀਰਾਣਾ; (5) ਗਿ. ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸੇਖਵਾਂ; (6) ਪੰਡਿਤ 
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ; (7) ਪੰਡਿਤ ਬਾਲਕ ਰਾਮ, ਉਦਾਸੀ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ; (8) ਬਾਬਾ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ। 
ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕੌਮ ਭਾਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ 

ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੈਨ 1869-1906 ਈ.) 

ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਾਪਿਆ ਜਾ 

ਸਕਿਆ। ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੈਨ 1896- 

1918 ਈ.) ਵੇਲੇ ਛਪਿਆ। 

ਇਸ ਦੇ ਸੈਟ ਬਿਨਾ ਉਜਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ 

ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਾਂ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ਉਤੇ 

ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਜ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਆਉਣ ਲਗੇ। 
ਅਗਸਤ 1918 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਧ-ਕਮੇਟੀ 

ਬਬਣਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸਕਰਣ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ 

ਸੈਨ 1929 ਈ. ਵਿਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 22 ਦਸੈਬਰ 

1918 ਈ. ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਫ਼ਰੀਦ , ਬਾਬਾ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 

ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਧ ਨ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਧਾਂ-ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵੀ 

ਵਸਤੂ-ਨਿਸ਼ਠ ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰੈਪਰਾਈ ਸਨ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1970 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਇਨ-ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੈਸਕਰਣ ਵੀ 

ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! 

ਫ਼ਰੀਦ, ਬਾਬਾ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) : ਉਪਲਬਧ ਸਾਮਗੀ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ 

ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਵੀ 

ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ 

ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਥਿਆ।ਲੋਕ-ਮਨ ਤਕ 

ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਹੈ।ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ, ਲੋਕ-ਪਰੈਪਰਾ ਅਤੇ 

ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਘਾ ਸੈਬਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਦਭਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਦੁਆਰਾ ਉਹ 

ਕਲਾਤਮਕ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਜੋ ਪਰਵਰਤੀ ਕਵੀਆਂ/ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 

ਲਈ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀਆਂ। 12ਵੀਂ-13ਵੀ' ਸਦੀਆਂ ਦੀ 

ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜ 

ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿੰਬ-ਸਿਰਜਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੱਸਾਨਭੂਤੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ 

ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ 

ਪਰਵਰਤੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗੇ ਲਿਖੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਸਵਾ 

ਦੀ ਮਰਣ-ਉਪਰੈਤ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- ਫਗੀੰਦਾ 
ਨ ਲੋਇਣ ਜਗਾ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈ /ਡਨੁ / ਕਜਲ ਰੇਖ ਨ 

ਸਹ/ਦਿਆ ਸੇ ਪੰਖੀ ਨਾਇ ਯ/ਹਿਨੁ /(ਗੁ ਰੌ੍.੧੩੭੮)। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ 
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ਫ਼ਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ-ਦਾਇਕ ਤਪੁਸਿਆ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਾਖੀ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ -- ਫਗੀੰਦਾ ਤਨੁ ਸਕਾ /ਪਜ੍ਰ 

ਕੀਆ ਤਲੀਆਂ ਪੁੰਡ/ਹ ਕਾਗ / ਅਜੈ ਸ਼ ਰਬ ਨ ਬਾਹ/ਤਿਓ ਦੇਖ 
ਬੰਦੇ ਕੇ ਡਾਗਾ/(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੮੨)। 

ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਕਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਬਿੰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ 

ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਦੇ ਉਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਅਚਾਨਕ 

ਹਮਲੋਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਉਣ ਲਈ ਬਗਲੇ ਉਤੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਝਪਟਣ ਦਾ 
ਬਿੰਬ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ -- ਫਗੀਦਾ ਦਗੀਆਵੀ ਕੰਨੰ ਸਗ਼ਲਾ 

ਬੰਠਾ ਕੌਲ ਕਠੋਂ / ਕੇਲ ਕਰੌਦੇਂ ਹੰਝ ਨੇ ਆੰਚੌਤੇ ਬਾਜ਼ ਪਏ / ਬਾਜ 

ਪਏ /ਤਿਸ਼ ਰਲ ਦੇ ਕੌਲਾਂ /ਵਸ਼ਨੀਆ/ ਜੌ ਮੱਨੇ /ਚਾਤਿ ਨ ਚੌੜਾ 

ਸਾਨ ਸੰ ਗਾਲਾਂ ਰਝ ਕੀਆ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੮੩)। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, 

ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਬਿੰਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਥਾਰਥ-ਬੋਧ ਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਧ, ਸਪਰਸ਼, 

ਨਾਦ ਆਦਿ ਬਿੰਬ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸੈਬਧਤ ਬਿੰਬ ਦਾ 

ਵਿਧਾਨ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਸ, ਬਗਲਾ, ਪੰਖੀ, 

ਸਰੋਵਰ, ਛੱਪੜੀ, ਸੂਲਾਂ, ਗੀਦਲਾਂ, ਕਸੁੰਭੜਾ, ਬੇੜਾ ਆਦਿ 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁ -ਚਿਤ੍ਰਾਂ 

ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਬਲ ਚਿਤ੍ਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਕਾਵਿ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਾਵਿ 

ਦੇ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਡ-ਪਸਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲੈਘਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੀ ਪੂਰਣ 
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਬਦ-ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਖੜੋਤ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਯੱਲ 

ਚਲੇ ਗਈਆ ਪੰਧਆ, ਤੈ ਪਾਸ਼ਹ ਓ/ਇ ਲ/ਦਿ ਗਈ, ਚਲਣ 
ਕਾ ਕਾਰੇ ਸ਼ਾਲ, ਕੰਧੀ ਵਹਣ ਨ ਢਾਹ, ਲੰਆੰ ਲੰਨ ਨਦੀ ਵਹੌ, 

ਕੇਤੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਚਲਣੁ ਅਜ਼ /ਕਾ ਕਲ, ਗਾੜਾ /ਫੇਗੀ ਵਣੁ 
ਕੀਆ ਆਦਿ ਚਿੱਤਰ ਮਨੌੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤਕ ਦੀ 

ਅਨਾਦਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੁਪਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ 

ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ 

ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਗਤੀਮਾਨ ਰਹਿਣਾ 
ਪ੍ਾਕ੍ਰਿਤਕ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ । ਪ੍ਰਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ 
ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਨਹੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇ ਬਾਲਣ, 

ਤੋਦੂਰ, ਕਪੜੇ, ਤੀਰ, ਕਮਾਨ, ਚਾਕਰੀ ਆਦਿ । ਪਰਿਵਾਰਿਕ 

ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਧਨ, ਪਿਰ, ਕੰਤੁ , ਸ਼ਹੁ, ਸਹੁਰਾ ਘਰ, ਖਸਮ, ਸਾਈਂ, 

ਬਿੰਬ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ 

ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਬਿੰਬਾਂ ਅਤੇ 

ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀ' ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੈਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਾਗਤਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ 
ਅਤੇ ਨੋਕ ਅਮਲਾਂ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। 

ਬਿੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਕਾਵਿ-ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਰੀਤਾਂ-ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਚਿਤਰ 

ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗੇ ਲਿਖੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ 

ਰੂਪਾਇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- (1) ਜਤੁ /ਦਹਾੜੈ ਧਨ ਵਗ 

ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਖਾਇ/ (ਗੁ.ਗੰ.੧੩੭੭); (2) ਫਗੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ 

/ਤਲ ਥੌੜੜੇ ਸ਼ਮਲਿ ਝਕਾ ਭਾਗਾਂ / ਜੌ ਜਾਣਾ ਸਹ ਨੰਢੜਾ ਥੋੜਾ 

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਣਾਉ- 

ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਉ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਦੇਹਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ 

ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵਲ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ ਇਸ ਤਣਾਉ ਦਾ 

ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ 

ਆਣ ਕਾਗ / (ਗੁ .ਗੀ.੧੩੭੮); (3) ਲੇ ਜਾਣਾ ਲੜ /ਛਜ਼ਣਾ 

ਪੀਡਾੰ ਪਾਈ ਗੀਂਢੈ / ਤੋੰ ਜੋਵਡ ਮੱ ਨਾਹਿ ਕੌ ਸਭੇ ਜਗ /ਡਿਠਾ 

ਹੀਢਾ /(ਗੁ.ਰੌ੍.੧੩੭੮)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ 

ਬਾਰੇ ਰੈਭੀਰ ਪਕੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਸਾਰ 

ਵਿਚਲੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 

ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਅੰਦ ਵੇਲੇ ਨਿਜ ਤੋਂ ਵਰ 

ਵਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਉਘੜਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ 

ਮੋਹਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀਅਸਥਿਰਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ 
ਜਾਗਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਲੋਭਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ 
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ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ 

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਅੰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰੀਦ 
ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ 

ਪਲਾਇਣ ਨਹੀਂ, ਉਚਿਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਜੈਸ਼ਾਲੀ 

ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਮੁਲ ਤੇ ਮੁਲੈਕਣ', ਪੰਨੇ 70-71) 
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ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ('ਪਤਰਾਂਜਲੀ”, 

ਪੰਨੇ 10-11) ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖਾਤਮਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 

ਸੁਖਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋ 

ਵੀ ਦੁਖਾਤਮਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਖਾਤਮਕ 

ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ । ਵਸਤੂ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ 

ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੈਜੋਗ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਗ੍ਰਹਿਣ 

ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਪ੍ਰਬੋਧ ਜਾਂ ਉਪਮਾਨ-ਪ੍ਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਰਚਦਾ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟ ਕਠੋਰ 

ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ 

ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨ ਅਤਿਅੰਤ 

ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਵਿਕਰਸ਼ਕ। ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਥਲ ਡੂਗਰ ਦਾ ਸਫਰ, ਸੁਵੈਨਵੀ ਲਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 

ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਇਸ਼ਕ ਇਕੋਂ ਥਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰੀਦ ਨ 

ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ 

ਸਾਧਾਰਣ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ 

।ਉਸ ਦੇ ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। 

ਦੁਅੰਦ ਮੁਖੀ ਅਤੀਆਂ ਦਾ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ-ਮੂਲਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਕ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਅਲੈਕਾਰਾਂ 

ਨੂੰ 
ਹੈ 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤੂ ਯਥਾਰਥ ਦੁਖ ਹੈ 

ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦ-ਕਲਾਮ ਇਸੇ ਦੁਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 

ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਕਵੀ, ਸੈਤ ਜਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਵਸਤੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਭਾਂਜਵਾਦੀ 

ਨਹੀਂ ਹੈਦਾ।ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤੂ-ਯਥਾਰਥ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਫ਼ਰੀਦ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੁਲ ਨੁਕਤਾ 
ਹੈ - ਕਿਝੁ ਨ ਭਝੈ /ਕਿਝ ਨ ਸੁਝੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁਝਾੀ ਭੰਹ- ਅਤੇ 

ਇਸੇ ਗੁਝੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਾਈਂ", 'ਸਹੁ” 
ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ - ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਨਾਗੀ 

ਤ ਹੰਭੀਂ ਵਝਾਂ ਆਹ / 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦਾ 

ਸੈਬੋਧਨ-ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ 

ਨੇ ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਸੈਬੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਪਾਹ, ਤਿਲ, ਗੈਨੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 

ਬੜੇ ਸੁਚੱਜ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਅਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਫਗੀਦਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਜੇ ਥਆ 

ਜਿ /ਗਿਰਿ ਥੀਆ /ਤਲਾਹ/ ਕਮਾਦ ਅਰ ਕਾਗਦੀ ਕੁੰਨੰ 

ਕੋਇਲਿਆਹ / ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਗੇਂਦਿਆ ਏਹ ਸ਼ਜਾ/ਇ /ਤਨਾਹ/ 

(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੮੦)। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਉੜੋਂ ਦਾ ਝੰਨਾ ਏਵੈ ਦਿਸੈ ਜਿਉ ਦਗੀਆਵੈ 

ਢਾਹ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਅਤੇ /ਜਤ /ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਗ ਸ਼ਾਹੇ ਲਏ 

ਅਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਲੋਕ ਤਾਂ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ 

ਕਾਰਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾਣੀ ਇੱਛਤ ਹੋਵੇ , ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਢਾਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮ-ਸੈਬੋਧਨੀ 

ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ -- ਝੌਲੰ ਸ਼ੋਖ ਫਗੰਦਾ 

/ਪਆਨੋ ਅਲਹ ਲਗੇ, ਫਰਨੈਦਾ ਮੰਡਪ ਆਲ਼ ਨ ਲ/ਇ ਮਰਗਾ 

/ਲਿਖਾਇ ਵਿਚ ਮਿ੍ਤੂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਨ-ਧਰਮਤਾ ਦੇ 

ਰੂਪਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਬੜੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨ-ਜੀਵਨ 

ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਮਝਣ 

ਸ਼ਤਾਣਾ /ਚਿ/ਤਿ ਕਨਿ/ ਸਾਈਂ ਲਾਇ ਸਮੂਮਲ /ਜੈਥੈ ਹੀ ਤਉ 

ਵੰਵਣਾ /(ਗੁ .ਰੰ੍.੧੩੮੧)। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਬੋਧਨੀ ਜੁਗਤ 

ਪਰਵਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ ਸੰਤ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗ 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਵਰਣਿਕ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੋ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ 

ਗੇਯ-ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਦੋਹਾ-ਸ਼ੈਲੀ। ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਰਤੀ 



ਫ਼ਰੀਦ , ਬਾਬਾ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ ਸੈਗੀਤ-ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਪਿਛੋਕੜ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋ' ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੀ ਗਈ ਮਤੌਗ 

ਮੁਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ “ਵ੍੍ਹੱਦੇਸ਼ੀ' ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਵਿਚ ਗੀਤ ਦੇ ਸੱਤ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ' ਸ਼ੁੱਧ, 

ਭਿੰਨਕ, ਗੌੜਿਕ, ਰਾਗ-ਗੀਤ, ਸਾਧਾਰਣੀ, ਭਾਸ਼ਾ-ਗੀਤ ਅਤੇ 

ਵਿਭਾਸ਼ਾ-ਗੀਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਗ-ਗੀਤ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ 

ਗੀਤ-ਪ੍ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸ ਦੇ ਉਦਬੋਧਨ ਜਾਂ ਭਾਵ ਦੇ 

ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ 

ਰਾਗ-ਗੀਤ, ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ, 

ਗੇਯ-ਪਦ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਖਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍੍ਭੂ-ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋਂ ਗਈ। 

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਅਤੇ 

ਗੇਯ-ਪਦ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਗੀਤ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ 

ਫ਼ਰੀਦ , ਬਾਬਾ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਸਾਖੀ” (ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੌਧ-ਸਿੱਧਾਂ 

ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾ ਅਤੇ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੋਤਾਂ ਨੇ ਆਮ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ 112 ਸਲੋਕਾ ਵਿਚੋਂ 16ਵਾਂ ਸਲੋਕ 

ਚੌਪਈ ਵਿਧਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਉਤੇ ਚੌਪਾਈ ਦਾ ਨਿਯਮ 

(ਚਾਰ ਵਰਣ, ਪ੍ਰਤਿਚਰਣ 15/16 ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ, 8, 8 ਜਾਂ 8,7 

ਉਤੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੇ ਸਲੋਕ (63, 

84, 87, 115, 117, 129) ਸੋਰਠੇ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ (8, 22, 58, 79, 93, 130) ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੇਲ 

ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸਲੋਕ 

ਤਿੰਨ-ਤੁਕੇ (49, 97), ਚਾਰ ਸਲੋਕ ਚੌਤੁਕੇ (16, 98, 99, 

ਦੀ ਮੁੱਖਤਾ ਪਰੋਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੇਯ-ਪਦ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਮੂਲ-ਭੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਯ-ਪਦ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੈ।ਸਚ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ, ਗੇਯ-ਪਦ ਦਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ ਅਤੇ 

ਸੰਧਾ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਗੇਯ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਫਿਰ ਨਾਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੋਤਾਂ 

ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਦੇ 
ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁਕੀ ਰਚਨਾ-ਸ਼ੈਲੀ, ਗੇਯ-ਪਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ 

ਅਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਸਾ 

ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਚ ਅੱਠ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਹੈ।ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 

128), ਇਕ ਸਲੋਕ ਛੇ-ਤੁਕਾ (100), ਅਤੇ ਇਕ ਸਲੋਕ 

ਅੱਠ-ਤੁਕਾ (1) ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸਲੋਕ 

ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਪਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਕ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਿਆ 

ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਕਿਉਂ 
ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਈਆਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਵਿਚ “ਫ਼ਰੀਦ” ਛਾਪ ਸਲੋਕ ਵਿਚ 

ਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ' ਜੋੜ 

ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਛੰਦ-ਨਿਯਮਾਂ 

ਦੀ ਪਾਬੈਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵ ਨੂੰ “ਗਾਗਰ ਵਿਚ ਸਾਗਰ ਭਰਨ” ਦੀ 

ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਵੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਸੁੰਦਰ 

ਸ਼ਬਦ-ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ 

ਸੁਭਾਸ਼ਿਤਾਂ/ਸਤਿ-ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ 
“ਰਹਾਉ” ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਤੁਕ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਇਹ 

ਕਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਥਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਸੰਦਰ ਸੈਯੋਗ 

ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ 

ਸਚਾਈਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਜਮ ਅਤੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਪਾਦਨ-ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਦੋਹਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਟੁਪ ਛੰਦ-ਜਾਤਿ ਤੋਂ ਆਰੰਭ 

ਹੋਈ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ, ਅਪਵ੍ਰੈਸ਼ ਆਦਿ ਪੁਰਾਤਨ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਨੂੰ 'ਸਾਖੀ” ਵੀ 

ਸੰਖੇਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹਨ। 16ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਰਹੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਦੋਹੇ ਦੀ 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ( ਦੀਰਘ ਦੋਹਾ ਅਰਥ ਕੋ, ਆਖਰ ਥੌਠੇ ਆਮੰਹ / ਲਯੋ 

ਰਹਨ# ਨਟ ਕੁੰਡਲ, ਨੰਗਮਟ ਕੂ/ਟ ਚਾਲਾ ਜਾਹੰਹਿ/) ਅਤੇ 17ਵੀਂ 
ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਦੋਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਟਿੱਪਣੀ (ਸ਼ਤਸ਼ੈਯਾ ਕੇ ਦੌਹਨੇ, ਜ੍ਲੇ'ਨਾਵਕਾ ਕੰ ਤੀੰਡ/ ਦੌਖਤਾ ਮੱ 



ਫ਼ਰੀਦ, ਬਾਬਾ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਛੋਟੇ ਲਗੰ' ਘਵ ਕਰਤ ਗੰਭੀਰ) ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ 

ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ 
ਸੀ। ਆਪ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਫ਼ਰੀਦ , ਬਾਬਾ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਪਰਸਰਗਾਂ ਤਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ 

ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਤੋ ਖਜੂਰੀ, 

ਵੇਸ ਤੋਂ ਵੇਸੀ, ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰੀ ਆਦਿ। ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਨਾਉਂ 
ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਹਿੰਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋ' ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ 

ਗਿਆ ਜਿਵੇ' ਚਲਣਾ ਤੋਂ ਚਲਣ (ਟੈਗਾਂ), ਚਬਣਾ ਤੋਂ ਚਬਣੁ 

ਆਪ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਭਾਵੇ' ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋ ਨ 
ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ 

(ਦੰਦ), ਵਿਛਾਵਣਾ ਤੋਂ ਵਿਛਾਵਣ (ਬਿਸਤਰਾ) ਆਦਿ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਹਾਂਸੀ, 

ਦਿੱਲੀ, ਅਜਮੇਰ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ 

ਸਬੈਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਅਨੁਰੂਪ 
ਢਾਲਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ 

ਤੋਂ ਅਪਭ੍ਰਸ਼ ਵਲ ਯਾਤ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਬੋਧ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ 
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਵਰਤੇ 

ਹਨ, ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਰਜਨ , ਜਿਵੇ' - ਉਪਰਿ, ਅਪਾਰ, ਸੈਗ, 

ਸਫਲ, ਸਰ, ਸਾਰ, ਮੁਖ, ਹੈਸ, ਕੱਜਲ, ਕਾਗ, ਆਦਿ। ਬਾਕੀ 

ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੰਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ 
ਕਪਰ, ਖਟੋਲਾ, ਗਹਿਲਾਂ, ਗਾਣਵੇ, ਜੁਲਾਂ, ਜੇਡ , ਤੌਝ, ਡੀਹੜਾ, 

ਡੋਹਾਗਣਿ, ਪੀੜੀ, ਮੈਡਾ, ਵਾਹੜਾ, ਵੇਦਣ ਆਦਿ। ਇਸ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ 

ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਦੋ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ 

ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਮਾ-ਸੰਬੈਧ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 

ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਾ 

ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਤਨਾ 
ਵਿਕਸਿਤ/ਵਿਕਰਿਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ 
ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਲਹਿੰਦੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 
ਅਥਵਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਝਾਵਲਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੋਏ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

ਪ੍ਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੜਨਾਵਾਂ, ਕਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ, ਯੋਜਕਾਂ, 

ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਗਏ। 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ 

ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - (1) ਤਪਿ ਤਾਪ ਲਨ ਲਹਿ 
ਹਾਥ ਮਰੌਰਉਂ / ਬਾਵ/ਲ ਹੋਈ ਸੌ ਸਹ ਲੇਂਰਉਂ / ਤੀ ਸ਼ਹਿ ਅਨ ਆਹ 

ਕੀਆ ਰੋਸ਼ /#ਝ ਅਵਗਨ ਸ਼ਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸ਼ / (ਗੁ.ਰੀ੍.੭੯੪), 

(2) ਬੌੜਾ ਝੀਹਿ ਨ ਸ਼ਕ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੋਲਾ/ ਭਰਿ ਸਰਵਰ ਜ਼ 

ਊਂਛਲੰ ਤਝਾ ਤਰਣੁ ਹੌਲਾ / (ਗੁ.ਗੌ੍.੭੯੪)। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਰਬੀ, 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਅਰਬੀ 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਨਾਲ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਇਸਲਾਮੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁਕਿਆ 

ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀ' ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋ' ਹੀ ਭਾਰਤੀ 

ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ' ਬਾਹਰਲੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਮਾਂਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 
ਉਦੋ' ਤਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਹੋਇਆ।ਨ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸੂਰਜ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋ' ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਤਾਨ 
ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਦਹਮਾਣ ਦੀ ਲਿਖੀ 'ਸਨੇਹ ਰਾਸਯ” ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। 

ਦਸਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਰਧ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਕੜ ਵਧਣ ਲਗੀ। ਯਾਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ 
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ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰਾਂ 
ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 

ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ 

ਰੁਚੀ ਲੁਟ-ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਾਬ਼ੁੱਦੀਨ ਮੁਹੈਮਦ 

ਗੋਰੀ ਨੇ ਸੈਨ 1175 ਈ. ਵਿਚ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਨ 1186 

ਈ. ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਕੂਮਤ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 

ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦਾ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ 

ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ 

ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਉਸ ਸੀਮਾ ਤਕ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸੀਮਾ ਤਕ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ 

ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜੋ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁਕੀ 

ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਵੀ ਅਗੋਂ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਕ ਤਤਸਮ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਤਤਸਮ ਰੂਪ 

ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ। ਅਰਧ-ਤਤਸਮਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਲਿਪੀ 

ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਮੂਲ ਅਨੁਸਾਰ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ ਲਗਾਂ-ਮਾੜ੍ਹਾਵਾਂ ਅਥਵਾ 

ਵਿਭਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੈ।ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ-ਮੁਖ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਢਲ ਕੇ ਵਰਤਣ 

ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਤਸਮ, 

ਅਰਧਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਭਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸੀ। ਅਧਿਕਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
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ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਰੂਪ 
ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ' ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 

ਨੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਰੂਪ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੈਗ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਿਕ 

ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਅਭੁਲ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਦੇਣ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ, 

ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਤਿ-ਧੁਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਅਥਵਾ ਸਰੋਤਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਤਵਿਕ 

ਹਿਲੋਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮੁਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰਥਾ 

ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਤੱਤ੍ਰਾਂ 

ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਉਤੋਂ ਕਿਸੇ ਝੁਰੜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ' ਵੀ ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ 

ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਨਵੀਨ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਉੱਜ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਪਰਸਰਗ, ਯੋਜਕ 

ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ-ਰੂਪ ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ ਦੀ ਸੈਯੋਗਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ 

ਕੇ ਚਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਯੋਗਾਤਮਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਤੇ ਵੀ 

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੋਚ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 

ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੈਬਧ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 

ਰਹੇ। ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸੌ ਸ਼ਬਦ 

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ' -- 

ਉਮਰ, ਉਜੁ (ਵੁਜੂ), ਓਗਾਹਾ (ਗਵਾਹ), ਅੰਦਰਿ (ਅੰਦਰ), 
ਅਸਮਾਨ (ਅਸਮਾਨ) ਆਦਿ। 

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 900 ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ 

ਬਣਾ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਯਾਤੜ੍ਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਫ਼ਰੀਦ, ਬਾਬਾ (ਸੂਫੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) : ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 

ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੈਕੇਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ, ਜੀਵ, ਜਗਤ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ 

ਹਰਿ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਪਥ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ 

ਸੈਬਧਿਤ ਹਨ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ/ 
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ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੋਮਾ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ, ਅੱਲ੍ਹਾ, 

ਖ਼ੁਦਾ, ਸਾਹਿਬ, ਖ਼ਾਲਕ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ 

ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਦੇਸੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। 

ਨਾਲੇ , ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਧ੍ਰੇਮ-ਪ੍ਰਾਣਿਣ ਸਰੂਪ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੋਮ ਦੀ 

ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਢਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ' ਪ੍ਭੂ, ਸਚ, ਸਾਈਂ, ਕੰਤ, ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪਿਰ, ਸੁਹਾਗ, 

ਸਹੁ, ਸਚਾ ਧਣੀ ਆਦਿ।ਉਹ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 'ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ 

ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ” ਹੈ।ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਰੁਪਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸਥਾਈ ਕੇਵਲ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ - 

ਫਗੀਦਾ ਭ/ਤਿ /ਫੇਗੀੰ ਵਣੁ ਕੰ/ਇਆ ਪਤ ਝੜੇ ਝੜ ਪਾਹੰਹ / ਚਾਰੇ 

ਕੁੰਡਾਂ ਛੂਢੀਆਂ ਰਹਣੁ /ਕੈਥਾਊਂ ਨਾਹ / (ਗੁਰੀ. ੧੩੮੩)। 

ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ' ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ 

ਹੋਈ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਉਸ 

ਨੂੰ ਬਨਾਂ, ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲਭਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
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ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ , ਉੱਜ ਰੱਬ ਪ੍ਰਮ-ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਮ ਦਾ ਸੁਭਾ 

ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਰਸਾਤਮਕ ਹੈ । ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਵੀ 

ਰਸਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਫਗੰਦਾ 

ਸ਼ਕਰ ਖੰਡਾ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ #/ਖਿਓ ਆਡਾ ਦੁਧ / ਸਭੋ ਵਸਤੂ 

/#ਠਨਆ ਰਥ ਨ ਜਨਿ ਤੁਧ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੩੭੯)। 

ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। 

ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ 

ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿਚਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਦਲੀ 

ਵਾਂਗ ਸੈਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 

ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਗੁਝੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਂ 
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਪਰ ਭਰਮ ਵਸ ਬੈਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ -- /ਕੈਝੁ ਨਾ ਝੁੜੈ /ਕੋਝ ਨ ਨੁਝੈ 

ਦੁਨੀਆ ਗੁਝੀ ਭਾਹੰਹ । ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਅਥਵਾ ਹਨੇਰੀ ਖੂਹੀ 
ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - /ਵਧਣ ਖਾਂ ਮਧ /ਇਕੇਲ? /ਨਾ ਕੇ ਸ਼ਾਲਾੰ 

ਨਾ ਕੌ ਬੇਲ/(ਗੁ.ਰੀ. ੭੯੪)। ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦੁਨੀਆ 

ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਫਲ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਫਲ 

ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮ-ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਨੋਕ ਅਮਲਾਂ 

ਵਸਦੇ, ਸਦਾ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦਾ 

ਉਦਮ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਰਥਕ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਫਗੰਦਾ ਜੰਗਲ਼ ਜੰਗਲ਼ /ਕੇਆ ਭਾਵਾਂਹਾ 

ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੜਹ/ ਵਸੀ ਰਲ /ਹੋਆਲ)ਆ ਜੰਗਲ /ਕੇਆ 

ਢੂਢੋ/ਹੈ /(ਗੁ ਗੰ. ੧੩੭੮)। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਫਲ-ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ 

ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ 

ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ 

ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 

ਦੁਨੀਆਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ- 

ਸੂਚਕ ਘੜੀਆਲ ਦੇ ਬਿੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਫਗੰਦਾ ਦਰ 
ਦਰਵਾਜੰ ਜਾਇ ਕੌ /ਕੇਉਂ /ਡਠੇ ਘੜਆਲ਼ / ਏਹ /ਨੋਦੇਂਸਾ 

ਮਾਗੀਐ ਹਮ ਦੌਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ਼ /(ਗੁਰੀ੍. ੧੩੭੯)। 

ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਮਾਨਵੀ 

ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਤੋ ਭਟਕੇ 

ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਜੋ ਵਿਸ਼ੈਲੀਆਂ ਰੀਦਲਾਂ ਦਾ ਰਸਾਸੁਆਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ 

ਲਈ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਬਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੁਚੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ ਇਸ 
ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ-ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ -- ਫਗੀਦਾ ਹਉਂ ਲੌੜਨ ਸ਼੍ਹ 

ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਲੌੜ/ਹਿ ਆਗਿਆਰ /(ਗੁ .ਰੀ੍. ੧੩੮੦)। 
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ 

ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਜੋ ਸੈਤ/ਨੇ 

ਵੰਵਾਇਆ ਸੋ /ਨੈਤੇ ਫੌਰ/ਹ /ਚਤ /(ਗੁ.ਰੰ੍. ੧੩੭੮)। ਇਹ 

ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ 

ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਰੀਦ ਅਥਵਾ ਸਾਧਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ -- 
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ਜੋ ਗ੍ਰ ਦਸੈਂ ਵਾਟ ਮਗੀਦਾ ਜੌਲਨਐ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਇਸ 
ਸੈਸਾਰ ਨਾਲ ਸੈਬਧ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੀਵ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾੜ੍ਹਾ 

ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸਾਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਬਸ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਕਾਰਜ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹਨ 

ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 

ਅਨੁਸਾਰ - ਕਲਰ ਕੌਗੀ ਛਪੜਾੀ ਆਇ ਉਂਲਥੇ ਹੰਝ/ /ਚੰਦੂ 

ਬੌੜ/ਨੇ ਨਾ ਆਵਹਿ ਉਡਣ ਸੰਦਾਂ ਡੰਝ/(ਗੁ ਰੀ. ੧੩੮੧)। 

ਸੂਫ਼ੀ-ਮਤ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹ ਦਾ 

ਖ਼ੁਦਾ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ। ਖ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਜੋ ਸੈਬੈਧ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਾ ਅਮੂਰਤ ਹੈ , ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮੂਰਤ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਾ 

ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਵੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੋਮੇ 

“ਰੂਹੇ-ਮੁਤਲਕ' ਅਥਵਾ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ 
ਜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਰਜਕ-ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਦਿਸਦੇ 

ਸੈਸਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 

ਅਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਕਾਰਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋ ਵੱਖ ਅਤੇ 

ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਪਰ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤਿ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ 
ਅਨਿਖੜ ਹਨ, ਇਕਮਿਕ ਹਨ। 

ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਜਾਂ ਬ੍ਹਮ-ਜੋਤਿ 

ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਮੂਰਤ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ 

ਉਸ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇਕ ਸਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਚੋਭ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਯਾਦ 
ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਚ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕਾਂ 
ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਇਸ਼ਕ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਚ 

ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਚ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ 
ਕੇਵਲ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ 

ਇਸ਼ਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਖ਼ੁਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ 
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ਦਿਸਦਾ ਸੈਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗ੍ਿਤੀ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਜੋਤਿ ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ 
ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੌਂਖ ਮਨੌਂਖ ਨਾਲ, 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਦਿਸਦੇ ਸੈਸਾਰ 

ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਖ਼ੁਦਾ ਵਰਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ , 

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਵਸਤੂ ਅਥਵਾ 

ਜੜ-ਚੇਤਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 

ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ “ਹਕੀਕੀ-ਇਸ਼ਕ” 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 
ਹਕੀਕੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਜਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 

ਮੁਲਾਧਾਰ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਣਾਮ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ 
ਹਕੀਕੀ-ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ, ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ 

ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ 

ਇਸ਼ਕ ਨਹੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ 

- /ਦਲਹ #ਹਬਾਤਿ /ਜੰਨ ਸੋਈ ਸੰਚਿਆ/ /ਜੇਨ੍ਹ ਆਨੇ ਹੋਨ 

ਹ/ਸਿ ਹੋਰਿ /ਸ ਕਾਂਢੇਂ ਕਾਚਿਆ / ਰਤੇ /ਏਸ਼ਕਾ ਖੁਦਾਇ ਰੰਨ ਦੀਦਾਰ 

ਕੇ//ਵਿਸ/ਰਿਆ /ਜਿਨ੍ਹ ਨਾਲ਼ ਤੋਂ ਭਾਇ ਭਾਰ ਲੀਏ /ਗੁ.ਰੀ. ੪੮੮)। 

“ਇਸ਼ਕੇ-ਮਜਾਜ਼ੀ” ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਦਾ ਪਰਮ ਲਕ੍ਸ਼ ਨਹੀਂ। 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ 

ਸੋਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ 

“ਇਸ਼ਕੇਂ-ਮਜਾਜ਼ੀ” ਨੂੰ 'ਇਸ਼ਕੇਂ-ਹਕੀਕੀ ” ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਛ 

ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਫਗੰਦਾ ਸ਼ਕਰ` ਖੰਡ /ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ 

ਮਾਧਉ ਮਾਝਾ ਦੁਧ / ਸਭੇ ਵਸਤੂ /ਮਠਆ ਰਸ ਨਾ ਪੁਜਨਿ 

ਤਧਾ/(ਗੁਰੀ. ੧੩੭੯)।ਪਰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। 

ਇਹ ਇਕ ਕਠੌਰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ 

ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਲੋਭਨ, 

ਪ੍ਪੰਚ ਜਾਂ ਖਿਚ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਚਲਿਤ ਨ ਕਰ 

ਸਕੇ । ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਗੁਸੇ ਹੋਏ ਮਨ ਲਈ ਪੱਕੇ 

ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਲ ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 

ਦੋ ਸਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ 

ਰਖਿਆ -- (1) ਫਗੰਦਾ ਗਲਏ /ਚਕੜੁ ਟੂ/ਰੇ ਘਰ ਨਾ/ਲਿ 

/ਪਆਰੇ ਨਹ / ਚਲਾ ਤਾ /ਭਜ਼ੈ ਕੰਬਲ? ਰਹਾ ਤਾ ਤਟੈ ਨੰਹ /; (2) 

/ਭਾਜਉ #ਸਜਓਂ ਕੰਥਲ? ਅਲਹ ਵਰਸ਼ਓਂ ਮੋਹ / ਜਾਇ ਲਾ 

/ਤਨਾ ਸਜਣਾ ਤੁਟਉਂ ਨਾਗਾ ਨੌਰ /(ਗੁ.ਰੌ੍. ੧੩੭੯)। 
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ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ 

ਗ੍ਸੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਹੈ। 

ਪੀੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਅਨੌਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਾਧਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ “ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿਕੜ' ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ 

ਦਾ ਅਤੇ “ਕੰਬਲੀ” ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭੌਤਿਕ ਆਕਰਸ਼ਣ 

ਦੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਬਰਖਾ ਵਿਚ ਭਿਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 
ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਕਾਰਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਧਵਾਟਿਓਂ ਟੁੱਟਣ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਹਾ-ਮਿਲਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। 

ਅਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ 

ਅਵਸਥਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਪੀੜ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਭਾਵੀ ਮਿਲਨ 
ਅਤੇ ਸੇਯੋਗੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ 
ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ੍ਰ 

ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੁਲਤਾਨ' ਤਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - 

/ਕੈਰਹਾ /ਬਰਹਾ ਆਧੀਐ /ਝਰਹਾ ਦੂ ਸ਼ਲਤਾਨੁ / ਫਗੀਦਾ /ਜ੍ਤਾ 

ਤਾਨ /#ਰਹ ਨ ਉਪਜੀ ਸ਼ ਤਨ ਜਾਣੁ ਅਸਾਨ /(ਗੁ.ਰੀ. ੧੩੭੯)। 
ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਵਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ-ਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ 

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 

ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 

-- ਫਗੰਦਾ /ਚੰਤ ਖਟੌਲਾ ਵਾਣੁ ਦੁਖ /ੜਰਹ /ਵਛਾਵਣੁ ਲੰਫੁ / 

ਏਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਚੋਂ ਵੇਖ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੩੭੯)। 

ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬਨ 
ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿ 

ਸਕਦੇ । ਇਥੇ ਜੋਬਨ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅੰਤ 

ਉਤੇ ਦਾਵਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ -- ਜੌਥਨ ਜਾਂਦੇ ਨ ਡਰਾਂ ਜੰ 
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ਸਹ ਪ੍ਰਨੇਤਿ ਨ ਜ਼ਇ / ਫਗੰਦਾ /ਨਾਤਾਂ ਜੌਸ਼ਨ ਪੁੰਮਿੰਤ ਬਿਨ ਸਕਾ 

ਗਏ ਕੁਮਲਾਇ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੩੭੯)। 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ ਕੋਈ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰੀ ਆਚਰਣ। 

ਸੂਫੀ-ਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਾਚਾਰ (ਨੈਤਿਕਤਾ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 'ਕਸ਼ਫੁੱਲ ਮਹਿਜੂਬ' ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਗੰਜਬਖ਼ਸ਼ 

ਹੁਜਵੀਰੀ ਨੇ ਅਖ਼ਲਾਕ (ਨੈਤਿਕਤਾ) ਨੂੰ ਹੀ ਤਸਵੁੱਫ ਅਥਵਾ 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ (“ਤਸਵੁੱਵ ਅਖ਼ਲਾਕ ਅਸ੍ਤ”)। ਇਸ ਨੂੰ 
ਨੈਤਿਕ-ਆਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਲੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਮੀਕਰਣ ਕਰੀਏ 

ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ 

ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੌਬੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ' - ਫਗੰਦਾ 
ਜਿੰਨਾਂ ਕੰਨੀ ਨਹੰਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ /ਵਸਾ/ੰਨੇ / ਅਤਾ ਸਗੰਦਾ 

ਘੀਵਈ ਸ਼ਾਂਈੰ ਦੈ ਦਰਬਾ/ਨੇ/(ਗੁ.ੌ੍. ੧੩੮੧)। ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ 

“ਤੇ ਵੀ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਸਹਿ ਦੁਖ ਸਹਿਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 

- ਫਗੰਦਾਮਉਂਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਏਵੈ /ਦਸੌ ਓਂ ਟਨੀਆਵੈ ਢਾਹਾ/ 
ਅਗਾਂ ਦੌਜ਼ਕਾ ਤਪਿਆਭ਼ਾਣਿਆ ਹਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹਾ //ਏਕਨਾ ਨੌਂ ਸਭਾ 

ਸੋਝੀ ਆਈ /ਇ/ਕੇ /ਫਰਦੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ/ ਅਮਲ /ਜ ਕੰਨਿੰਤਾਆ 

ਦਨ? /ਵ/ਚਾ ਸੰ ਦਰਗਾਹ ਓਗਨਾਹਾ/(ਗੁ.ਰੀ. ੧੩੮੩)। 

ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਆਪਣੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾੜ੍ਰਾ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਯਾਤ੍ਰਾ 
ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਸਾਧਕ (ਸਾਲਿਕ) ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੈਪੰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਪੜਾ ਅੰਤਰਵਰਤੀ ਹਨ, 

ਬਾਹਰ-ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਰੱਬ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ 

ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। 

ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਨਫ਼ਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ 

ਅਥਵਾ ਮਾਰਨਾ। ਨਫ਼ਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨ, ਚਿੱਤ, ਹਿਰਦਾ, 

ਵਾਸਨਾ, ਖ਼ੁਦੀ, ਅਹੰ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ 

ਗੈਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਸ ਮਨੌਖ ਦਾ 

“ਆਪਾ” ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੈਵਾਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਂਤ 

ਆਧੇ' ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ ਸੈਵਾਰਨ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਲਿਕ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਇਸ 
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ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੌੱਖੀ “ਆਪਾ” ਦੋ-ਪੱਖੀ ਹੈ - ਐਧਕਾਰਮਈ ਆਪਾ ਅਤੇ 
ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਈ ਆਪਾ। ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਆਪਾ 

“ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਆਪਾ” ਹੈ। ਇਸ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਸੈਵਾਰਨਾ 

ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਫ਼ਸ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਧਕ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਵਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਸੂਫ਼ੀ ਪਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ 

ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਆਪ ਸਵਾਗਹਿ ਮੈ ਮਲਹਿ ਮੈ 

#ਨ/ਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ /ਫਗੀਂਦਾ ਜੌਂ ਤੂ ਮਰਾ ਹੋਏ ਰਹ/ਹ ਸ਼ਭਾ ਜਗਾ 

ਤੌਰਾ ਹੋਇ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੩੮੨)। 

ਸੂਫ਼ੀ-ਮਤ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਬਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ 

ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 

ਮਨੋਂਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ 

ਉਚਿਤ ਉਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ 

ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਸਾਧਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ 

ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ 

ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ-- ਫਗੰਦਾ ਝੂਠੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਾਰ ਗੁਸ਼ਾ ਮਨ ਨ ਹੰਢਾ/ਇ/ ਦੇਗੀ 

ਰੌਗਾ ਨ ਲਗਈ ਪਲ ਸਭ /ਨੇਛੁ ਪਾਇ /(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੩੮੨)। 

ਗਿਆ ਅਤੋਂ ਨ ਹੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ 
ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈਕਾਰ ਦਾ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਅਥਵਾ ਮਾਣ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਸਦੀਵੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ , ਛਿਣ-ਭੋਗਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਪਨ ਦਮ ਛਤ ਨਨ ਭੋਗੀ 

ਸਡੋਂ ਰਡ / ਜਾਏ ਸਤੀ ਜੀਰਾਣ ਆਨ ਲੀਏ ਅਤੀਆ ਗਡ।45। 
ਫਗੀਦਾ ਕੌਠੇ ਮੰਡਪ ਆੜ਼ੀਆਂ ਉਸ਼ਾਰੇਂਦੇਂ ਭਾ ਗਏ / ਕੂੜਾ ਸ਼ਉੰਦਾ ` 

ਕਾਨ ਗਏ ਗੌਗੀਂ ਆਣ ਪਏ /(ਗੁ ਗੰ. ੧੩੮੦)। 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਵਿਚ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਣਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। 

ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ 

ਰਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਉਸ ਦਾ 

“ਸਦੀਵੀ ਰੋਜ਼ਾ” ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਭੋਜਨ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
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ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਜਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿ੍ਛ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਪਾਹਾਰ 

ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਥਰੇਪਨ ਜਾਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਨ ਨੂੰ ਅਲਪਾਹਾਰ 

ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਠਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਕਾਠ 

ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਖ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਭਾਜੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਧਿਕ 

ਸੁਆਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਅਧਿਕ ਦੁਖ ਸਹਿਨ 

ਕਰਨਗੇ - ਫਗੀਦਾ ਗੌਣ #ਗੀਂ ਕਾਠ ਕ? ਲਾਵਣੁ ਅਲੀ ਡੁਥ / 

/ਜੈਨਾ ਥਾਲੀ ਚੌਪੜਾੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁਖ।(ਗੁ.ਗੌ. ੧੩੭੯)। 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਲਚਾਉਣਾ 

ਸਾਧਕ ਹੈ।ਫ਼ਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ - ਭਖ7ਸ਼ਖੀੰ ਖਇਕੇ 

ਠੰਡਾ ਪਾਣਾ ਉ/ ਫਗੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜਾ ਨ ਤਰਸ਼ਾਏ 

ਜੀਉਂ/(ਗੁ.ਰੀ੍. ੧੩੭੯)। 

ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਤੀ-ਵਿਧੀ 

ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਥਵਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਅੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ਼ਕ ਦੇ 
ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਜੋ ਪੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁਰੀਦ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ 

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਉਪਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ' ਤੋਬਾ, ਜ਼ੁਹਦ, ਸਬਰ, 

ਤਵਕਲ, ਰਜ਼ਾ, ਸਿਦਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਆਦਿ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਰਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ 

ਤਪਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਵਧਾਨਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਚਲਣ ਲਈ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਵਾਟ ਹਮਾਗੀ ਖਗੰ ਓੰਡਨਣ/ ਖੰਨਿਅਹ /ਤਿਥਾੰ 
ਝਹੁਤ /ਪਿਈੀਣਾ / ਉਸ ਉਪਰ ਹੈ ਆਰਗਾ ਮੇਰਾ /ਸ਼ੇਖ ਫਗੀਦ ਪੰਲਾ 
ਸੂਹੇ ਸਵੇਰਾ /(ਗੁ .ਰੀ੍ .੭੯੪)। 

ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ 

ਵਧਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡੰਬਰਾਂ , ਭੇਖਾਂ , ਪਾਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 
- ਫਗੰਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ /ਟਲੇਂ ਲਹ / ਅਗੇ ਮਲ ਨ 
ਆਵਸਾਂ ਦੌਜ਼ਕਾ ਸੰਦ ਭਾਹ /(ਗੁ.ਰ.੧੩੮੧)। 

ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਦਾ ਇਕ 

ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ।ਨ ਉਚਾ ਬੋਲਣਾ, ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਾਉਣਾ, 
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ਪਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ 

ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 

ਵਿਚ ਵਿਛਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਫਗੀੰਦਾ ਲਓ ਪਵਾਗੀ 
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ 'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ' ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ 

ਗੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 28ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਵਿਚਲੀ ਗੋਸਟਿ ਸ਼ੇਖ 

ਫ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 32ਵੀ' ਸਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੋਸਟਿ 

ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ 

ਦਭੁ / ਜੋ ਸ਼ਾਂਈਂ ਲੌੜ/ਹ ਸਭ //ਇਕਾ /ਛਜਹਿ /ਝੇਆ ਲਤਾੜੀਆਹਿ/ 

ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਈ ਦੇ ਵਨ ਵਾੜੀਆਹ/(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੭੮)। 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਵਿਚ ਖਿਮਾਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 

ਅਧਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਤਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਲਈ 

ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਫਗੰਦਾ ਜੋ 

ਤੈਂ ਆਗਨਿ ਮਕੀਆ /ਤਿਨ੍ਹਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੰਨ/ ਆਪਨੜੈ ਘਰ 

ਲਾਈਐ ਪੈਰ /ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਨਾ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੭੮)। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ 

ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਰੀਦ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚਲੀ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸ਼ੋਕਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਭੇਂਟ ਜਾਂ ਗੋਸਟਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ 

ਦਾ ਨਿਰਾਕਰਣ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ 

ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 44ਵੀਂ 

ਪਉੜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਦੀ ਆਸ ਨ ਰਖਣੀ, ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਨ ਹੋਣਾ, 

ਸਭ ਨਾਲ ਸਮ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਨੌਕ 

ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿਤਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 

ਥੋੜੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਪਰਿਚਯ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਫ਼ਰੀਦ, ਬਾਬਾ (ਬਾਣੀ) : ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ (ਦੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 

488 ਅਤੋਂ ਦੋਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 794) ਅਤੇ 112 ਸਲੋਕ 

(1377-1384) ਦਰਜ ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਅੰਕ ਭਾਵੇ” 

130 ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਸਲੋਕ (13, 32, 52, 75, 

82, 83, 104, 105, 108, 109, 110,111,113, 

120, 121, 122, 123, 124) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਅਥਵਾ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ਕਿਆਂ ਦਾ ਆਰੈਭ ਸੈਨ 1909 ਈ. ਵਿਚ ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਰਚਿਤ 

“ਦਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ”... (ਭਾਗ-6) ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਹਮ ਅਥਵਾ 

ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਉਥੇ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਰਥਾਤ-ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਹਮ) 

ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੋਸਟਿ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ 

ਗੋਸਟਿ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ 
ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਭਾਂਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਾਂਗ 
ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ 

ਨਾਲ ਲਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ “ਪੁਰਾਤਨ 

ਜਨਮਸਾਖੀ” ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੈਬੰਧੀ 
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ 

ਟੂਕਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਟੂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ 
ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਟੂਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਸੋਬੋਧ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਰਿੰਨ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੀਆਂ 

ਟੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥ ਤੱਥ ਅਥਵਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ 

ਧੌਰਾਣਿਕ ਸਰਣੀ ਉਤੇ ਨਰ ਤੋ' ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਟੂਕਾਂ 
ਕੰਠਸਬ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥਾਨਿਕਾ ਵਜੋ' ਸਾਖੀਆਂ ਘੜ 

ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੋ ਜਿਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਤੋ” 
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ਮੰਤਵ-ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ 

ਮੋੜ-ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ 'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਜਨਮਸਾਖੀ 

ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ 
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਦਾ 
ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। 

ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਅਣਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ 

ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ 

ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧਕਾਂ, ਪ੍ਵਰਤਕਾਂ ਅਥਵਾ 

ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 'ਵੇਈਂ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼' ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਮਿਅਰਾਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੀ 

ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ 

ਇਸਮਾਈਲ ਜ਼ਬੀਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਮੋਰਧੂਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 

ਬਲੀ ਦਾ ਪਰਵਰਤਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਤੀਜਾ, ਜਨਮਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੀ ਭੇਂਟ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਵਰਤਕਾਂ, ਨਾਥਾਂ-ਸਿੱਧਾਂ, 

ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਛੰਦਰ, ਗੋਰਖ, ਗੋਪੀਚੈਂਦ, ਚਰਪਟ, ਭਰਥਰੀ, 

ਬਹਾਉਦੀਨ, ਸੱਯਦ ਮਿਠਾ, ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ਰਫ਼ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ , ਸਗੋਂ ਜਨਮਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਬਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿਬਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤ ਸਾਮਗੀ ਨੂੰ 

ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਵਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ 

ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 

ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਡਾ. ਲਾਜਵੰਤੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
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ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ (ਫ਼ਰੀਦ ਸਾਨੀ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ 

ਗੈਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਟੂਕ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 

ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਅਰਥ-ਗਤ ਖਿਚ-ਤਾਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ 

ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਵਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, 

ਡਾ. ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ, ਪਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, 

ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਆਦਿ) ਨੇ ਕੋਈ ਤੱਥਾਧਾਰਿਤ 

ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 

ਵਿਦਵਾਨ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਵਾਚੀਨਤਾ ਤੋ 

ਪ੍ਭਾਵਿਮਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ 

ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ 

ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਰ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਮੋਹਨ 

ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿਘ, ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪੀਤਮ 

ਸਿੰਘ ਆਦਿ) ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ 
ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ 

ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਰਮਾਨੀ 

ਨੇ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ (1266 ਈ.) ਤੋਂ 91 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦ ਲਿਖੀ 

ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ 'ਸੀਅਰੁਲ ਔਲੀਆ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਣ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਠੇ 

ਅਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹਮਾਨ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ 

(ਇਲਾਵਾ ਝਗੀਂ ਅਸ਼ਆਰ ਫ਼ਾਰਨੰ ਉਰਾ ਦਰ ਜ਼ਬਾਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ 

ਅਸ਼ਆਰ ਸੀਨ ਵ ਰਵਾਂ ਅਸਤ...)। ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 
ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਨ 1938 ਈ. ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ 
ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ ('ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਪੋਇਟ੍ਸ”) 
ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟੂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ 
ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਸ਼ੇਖ ਹੈਯਾਤ? ਜਗਿ ਨ 

ਕੋਈ /ਕ੍ਰ ਗੰਹਿਆ/ ਜਿਲ ਆਗ਼ਾੰਣ ਹਮ ਝੈਠੰ ਕੇਤੇ ਬਸਿ 
ਗਾਇਆ। (ਗੁ.ਰੀ੍.੪੮੮)। ਇਸ ਵਿਚਲੇ 'ਆਸਣਿ” ਦਾ ਅਰਥ 

“ਗੱਦੀ” ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ 

ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਕਿਰਮਾਨੀ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 

“ਜਵਾਹਰਿ ਫ਼ਰੀਦੀ” (ਰਚਨਾ ਕਾਲ - 1033 ਹਿ., 1623 

ਈ.) ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਰਰੀਜ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਤੋ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਕ ਉਚਰਵਾਇਆ ਹੈ - 

ਫਗੀੰਦਾ ਧੜਾ ਸੂਲਾਂ ਐਰ /ਪੰਜਰੇ ਤਲਨੈਆ ਟੁਕਣ' ਕਾਗ / ਰਸ 
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ਅਜਿਓ ਬਾਹੁੜੇ ਡੌੰ ਧਨ ਹਮਆਾਠੇ ਭਾਗ/ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ 

ਭਾਵ-ਸਮਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇ ਲਿਖੋ ਸਲੋਕ ਨਾਲ 

ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਫਗੰਦਾ ਤਨੁ ਸਕਾ ਜਰ ਧੀਆ 

ਤਲੀਆ ਸ਼ੂੰਡ/ਹਾ ਕਾਗ / ਅਜ ਸ਼ ਰਝ ਨ ਬਹ/ੜ਼ਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ 
ਭਾਗਾ/ (ਗੁ.ਰ੍.੧੩੮੨)। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੋਂ ਹੀ ਪਾਠ 

ਲੋਕ-ਕੰਠ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ 

ਹੈ।'ਜਵਾਹਰਿ ਫ਼ਰੀਦੀ' ਦਾ ਲੇਖਕ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ 59 
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ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ (1254-1325 ਈ.) 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। 

ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਾਈ 

ਝੱਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸਮੀਪ ਹੋਣ। ਇਸ 
ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤ ਨੈ ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 

ਰਚਨਾ 'ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ” (ਪੰਨੇ 53-67) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਰਰੀਜ ਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੈਮਦ ਦਾ 

ਅਤਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਲੌਕ ਸਚਮੁਚ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਹਮ ਦਾ 

ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਟ ਉੱਤਰ-ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦ-ਗੱਦੀ 
ਪ੍ਰਤਿ ਆਦਰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਨ ਕਰਦਾ। 

ਤੀਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਸੈਨ 1604 ਈ. ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ 
ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਸ਼ੇਖ਼ ਬੁਹਮ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ-ਰਚਨਾ ਦਾ 

ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘੋਖ ਅਤੇ 

ਕਿ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ 'ਰਾਉਲ-ਵੇਲ” ਅਤੇ 'ਕੁਤਬ-ਸ਼ਤਕ” ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੱਧ-ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸ 

ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ “ਰਾਉਲ-ਵੇਲ' (11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੱਧ) 

ਦੀ ਟੱਕਿਣੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋ” 

ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 13ਵੀਂ ਸਦਾ 

ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਣ ਹੈ । ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਥਿਤੀ “ਕੁਤਬ ਸ਼ਤਕ” ਦੀ ਹਿੰਦੁਈ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 

ਜੋ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮੱਧ-ਵਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਡਾ. ਗੁਪਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ 'ਰਾਉਲ-ਵੇਲ' 

ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ਼ 

ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕੇਤਿਕ 

ਉਕਤੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੇਖ਼ ਬ੍ਹਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨੋਂ 

ਸੈਕੋਚ ਨ ਕਰਦੇ। 

ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਜਿਵੇ 

“ਸੀਰੀਅਲ-ਔਲੀਆ', 'ਫ਼ਵਾਇਦੁਲ-ਫ਼ੁਵਾਦ', 'ਖ਼ੈਰੁਲ- 

ਮਜਾਲਿਸ', ਆਦਿ) ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 

ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਰ ਰੀਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਈ, ਮਿਠ-ਬੋਲੇਂ, ਮਸਕੀਨ, ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ, 

ਤਿਆਗੀ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ, ਘੁੰਮੇ-ਫਿਰੇ ਅਤੇ 

ਕਠੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚਲੀ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਬ੍ਹਮ ਤਪਸਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਉਸ ਬਿੰਬ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ 

ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਰਰੀਜ ਦੀ 

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਰਵਾਚੀਨ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਰੀਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ 

ਦੀ ਟੱਕਿਣੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 

ਵਿਚ 'ਕੁਤਬ-ਸ਼ਤਕ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਣਿਕ 

ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਤਨੀ 

“ਕੁਤਬ-ਸ਼ਤਕ” ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ 

ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸੈਗਿਆ ਰੂਪਾਂ, ਅਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੜਨਾਉਂ-ਰੂਪਾਂ, 
ਭਵਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆ-ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤਥਾ 

ਕਾਲ ਵਾਚਕ ਅਵ੍ਯਯ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ 

ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 13ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਪੇਖ 

ਵਿਚ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਲ-ਨਿਰਣਾ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ 

(1266 ਈ.) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 338 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦ ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੋਕ-ਕੌਠ-ਅਨੁਕੰਠ ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ ਯਾੜ੍ਹਾ 

ਦੌਰਾਨ ਅਨੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ 
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ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਸਾਵਧਾਨੀ 

ਕਾਰਣ ਪਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਲੋਕ-ਮੁਖ ਦੀ ਲੈਬੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਇਨ-ਬਿੰਨ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 

ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਰੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਪਾਠ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ - 

(ਉ) ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਇ : ਫਗੰਦਾ ਜੰਘ ਨਕਲ 

ਥਲ ਡੁਗਰ ਭੁਮਓਮੁ / ਮਾਝ ਮਸਤਾਂ ਕੂਜੜਾ ਸ਼ਉ ਕੌਹਾ 

ਥੀਓ9 / 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਫਰੰਦਾ /ਇਨ? /ਨੇਕਾੰ ਜੰਘੀਐ 
ਥਲ ਡੂਗਰ ਭ/ਵੇ6?/ / ਅਜ਼ ਫਗੀਦੈ ਕੂਜੜਾ ਸੰ ਕੌਹਾ ਕਓਨ// 
(ਗੁ.ਗ੍ੰ.੧੩੭੮)। 

(ਅ) ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਇ : ਫਗੰਦਾ ਕਾਲ ਮੌਜੀ 
ਕੰਬਲਾ ਕਾਲਾ ਔੌਜਾ ਵੇਸ਼/ਗੁਨਗੀ ਭਰਿਆ ਮੈ /ਫੋਰਾ ਲੌਕਾ ਜਾਣੰ 
ਦਰਵੇਸ਼ 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਫਗੰਦਾ ਕਾਲ਼ੇ ਮੌਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲ਼ਾ 
ਡਾ ਵੰਲ੍ਹ / ਗੁਨਹ) ਭ/ਰੇਆ ਮੈ /ਫੋਰਾ ਲੌਕ ਕਹੈ ਟਰਵੇਲੂ / 
(ਗੁ.ਰ੍ਰ.੧੩੮੧)। 

ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਇ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਅਨੁਵਾਦ ਵੇਲੇ 
ਕਿਤਨੇ ਪਾਠਾਂਤਰ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਚਨਾ 
ਨਾਲੋਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਰਵਰਤੀ ਪਾਠ ਕਿਤਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਠਾਂਤਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ 
ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ, ਪ੍ਭੂ, ਭਗਤ, ਧਰਮ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 
ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

(1) “ਨਾਮ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ 

ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਹੈ -- (ਉ) ਫਗੰਦਾ /ਤਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣਾ 
ਨਾ /ਵਿਸ਼ਾ/ਰੇਓਨੁ ਨਾਉਂ /(ਗੁ.ਰੀ.੧੩੮੩) ; (ਅ) /ਵਿਸਰਿਆ 
ਐਨ ਨਾਲ ਤੇ ਭਇ ਡਾਰ ਯੀਏ /(ਗੁ.ਰੀ.੪੮੮)। ਮੰਨਿਆ ਕਿ 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ “ਨਾਮ” ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਿਆ-ਵਾਚਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੀ 
ਹਰ ਇਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਗੁਣ, 
ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ 
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ਪਿਛੋਕੜ ਮੰਤ੍-ਜਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਮਾਂਸਕਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 

ਤੱਤ੍ਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਤੋੜ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਸ਼ਬਦ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ-ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਤ੍-ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਕ ਅਥਵਾ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੈਤਾਂ 

ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਧ ਪੂਰਬ-ਵਰਤੀ ਸਾਧਨਾ 

-ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਤੋ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਇਕ 

ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 

ਮਨੌਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜੋ 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ 

ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਾਧ੍ਯ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਾਸਤਵਿਕੜਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀ ਦਾ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। 
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਨਾਮ'ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। 

(2)'ਗੁਰੂ" ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ -- ਜੌ ਗੁਰ ਦਸੇ ਵਾਟਮਗ਼ੰਦਾ ਜੌਲੀਐ/.ਗੁ ਰੰ.੪੮੮)। 
“ਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੀ ਵਰਤੋ" ਆਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ 
ਸਿੱਧਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਿ ਭਗਤੀ 
ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ 

` ਬਿਨਾ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੀ 'ਉਲਟੀ-ਸਾਧਨਾ” ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਤਾਂ 

ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ-ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ 

ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ। ਭਾਵੇ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ 
ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ 
ਮੰਨਣੋ' ਸੈਕੋਚ ਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ 

ਜਟਿਲ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਬੀਨ ਹੈ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ 

ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਰਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੈਸ਼ਣਵ 
ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਮ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਪਥ ਉਤੇ 
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ਚਲਣ ਲਈ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 

ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ 

ਤਾਂਤ੍ਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। 
ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ 'ਗੁਰੂ" ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 'ਮੁਰਸ਼ਿਦ” ਦਾ 

ਮਹੱਤਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਚ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ 

ਲੋੜ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਤੇ 

ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਰਾਤਲ 

ਉਤੇ ਖੜੋਤਾ ਇਕ` ਸੁਯੋਗ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਫਲ-ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ 

ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 'ਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੁਆਰਾ 

“ਮੁਰਸ਼ਿਦ' ਲਈ 'ਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 
ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਰਤੋ' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਦੇ ਨੌੜੇ-ਤੇੜੇ ਮੰਨੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ 

ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਪ੍ਰਭੂ”, “ਭਗਤ” 
ਅਤੇ “ਧਰਮ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਵੇ' - 

(ਉ) ਜਾ ਹੋਇ ਨਿਪਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲਾਏਂ / (ਗੁ.ਰੀ.੭੯੪) ; 

(ਅ) ਅਣਹਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੌ ਔਸ਼ਾ ਭਗਤੁ ਸਦਾਏ / 

(ਗੁ.ਗਰੰ.੧੩੮੪) ਅਤੇ (ਏ) ਬੋਲੋ ਸਚ ਧਰਨ ਝੂਠੁ ਨ ਝੋਲੀਐ/ 
(ਗੁ.ੀ੍.੪੮੮)। ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਜਿਸ 

ਫ਼ਰੀਦ , ਬਾਬਾ (ਬਾਣੀ) 

ਇਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਯੋਗ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 

ਦੀ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ, ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰ 

ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ 
ਵਾਲੇ 'ਪ੍ਰਭੂ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਘੋਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ 

ਇਕ-ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਖ ਨਿਰੈਜਨ, 
ਭੋਲੇ ਨਾਥ, ਸ਼ਿਵ, ਸ਼ੋਕਰ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਟ-ਸੂਚੀ 

ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਗੁਣ ਉਪਾਸਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ, 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਨਾਰਾਇਣ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ'ਪ੍ਰਭੂ'ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ 

ਜਾਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਭੂ” ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ 
ਪ੍ਸਤੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ 

ਆਸਣ ਜਮਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਚਲਾਏ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹਾਂਦਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ-- ਕਾਲਾਂ ਕੋਇਲ 

ਤੂ ਕਤ ਗੁਨ ਕਾਲਾ / ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਉਂ /ਬਰਹੈ ਜਾਲ / 

/ਪਗੰਹ /ਝਹੂਨ ਕਤਾਹ ਸ਼ਥ ਪਾਏ /ਜਾ ਹਇ /ਨਿਪਾਲ਼ ਤਾ ਪ੍ਝੂ 

/ਅਲਾਏ / (ਗੁਰ .੭੯੪)। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨ ਸੂਫ਼ੀ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ 

ਪਰਛਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਲਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਹੈ। 
ਇਨ-ਬਿੰਨ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ “ਭਗਤ' ਅਤੇ “ਧਰਮ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਮੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ 

ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ - (1) ਅੱਲਾਹ : ਜਾ /ਫ/ਡੇ ਵੋਖਾ ਤਾ ਔਰਾ 

ਅਲਹੁ ਬੋਲ? /(ਗੁ.ਰੰ੍.੭੯੪) ; (2) ਖੁਦਾਇ : ਹੋਨੇ ਨਜਨੈਂਕ 

#ਦਹੰਇ ਦੈ ਡੌਤਾ ਨ /ਕੇਸ਼ੈ ਦੇਨੈ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੮੪) ; (3) ਖਾਲਕੁ: 

ਸ਼ਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣੁ ਖਾਲਕੁ' ਖੜਾ ਨ ਕਗੀ /(ਗੁ.ਰ੍੍.੧੩੮੪) ; 

(4) ਰੱਬ : ਵਸ ਝ /ਹਆਲ?ਐ ਜੰਗਲ਼ /ਕੇਆ ਢੂਢੇ/ਹ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.੧੩੭੮) ;(5) ਸਾਹਿਬ : ਤੈ ਸ਼ਹੇਝ ਕੰ ਸੈਸ਼ਾਰ ਨ ਜਾਨਾੰ/ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਕੈਠ-ਅਨੁਕੰਨ ਪਰੈਪਰਾ 
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇਂ ਉਹ 

ਲੋਕ-ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪਰਵਰਤੀ 

ਸਾਧਨਾ-ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੋ 

ਗਏ। ਸੈਖੋਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਫ਼ਰੀਦ ਬਾਣੀ 

ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਰਰੀਜ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ਼ ਬ੍ਰਹਮ/ਫ਼ਰੀਦ ਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। 
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇ 

(ਗੁਰੰ.੭੯੪) ; (6) ਸਾਂਈ : ਸ਼ਾਂਈਂ ਬਾਝਹੁ ਆਪਣੇ ਵੈਦਣ ਕਹੀਐ 

/ਕੋਲ਼ /(ਗੁ.ਗੰ.੧੩੭੮) ;(7)ਪਿਰ : ਪੈਨੀ ਥਕਾ/ਆੰਹੇ ਜਲਾਂ ਜੋਹੁੰ 

,ਪਿਗੀ ਮਲੀਨੈ /(ਗੁ.ਰੀ.੧੧੯) ;(8) ਸਹੁ : /ਜਤੁ /ਪਿੰਜਰੈ ਮੇਰਾ ਸ਼੍ਹ 

ਵਸ਼ੈਮਾਲ਼ ਨ /ਤਿਦੂ ਖਾਨ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੩੮੨) ਆਦਿ। 

ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁਖ 

ਤੋਂ ਇਨ-ਬਿੰਨ ਨਿਕਲੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ 



ਫ਼ਰੀਦ , ਬਾਬਾ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਮਸਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀ 

ਟੀਕਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਾਰੀਖ, ਆਦਿ) ਵਿਚ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ। 

ਫ਼ਰੀਦ, ਬਾਬਾ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀ 

ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਫ਼ੀ ਰੋਗ ਵਿਚ 

ਰੈਗਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਆਪ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸੁਖਾਵੇ' ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਏ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਟਿਕੇ , ਪਰ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਨਗਰ 

ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 
ਖੋਤਵਾਲ (ਖੋਤੀਵਾਲ) ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੈਭਾਲਿਆ। 

ਦਾਦੇ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖ 
ਜਮਾਲੁੱਦੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖੋਤਵਾਲ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣੇ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ 

ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ' ਸਨ। ਖੋਤਵਾਲ ਵਿਚ ਮੁਲਾਂ 
ਵਜੀਹੁੱਦੀਨ ਖੁਜੰਦੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਕੁਰਸੂਮ ਖਾੜੂਨ ਨਾਲ 
ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੈਪਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ 

ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਝਲਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸਊਦ ਸੀ ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ 
ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ।ਸ਼ਕਰ-ਰੀਜ 

ਅਥਵਾ ਰੀਜਿ-ਸ਼ਕਰ ਆਪ ਦੀ ਅੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬੋਲ 

ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਿਠੇ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਨ 

1173 ਈ. ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ “ਲਾਈਫ਼ ਐਂਡ ਟਾਈਮਜ਼ 
ਆਫ਼ ਸ਼ੇਖ਼ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ' ਦੇ ਕਰਤਾ ਖ਼ਲੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨੇ 

1175 ਈ. ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 

ਫ਼ਰਕ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਕੁਲ-ਪਰੈਪਰਾ 

ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਵਿਕਸਿਤ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ 

ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਣ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕਾਜ਼ੀ- 

ਬੱਚਾ ਦੀਵਾਨਾ” ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਤਬਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

“ਸ਼ੈਰੁਲ-ਮਜਾਲਿਸ” ਦੀ 65ਵੀਂ ਗੋਸਟਿ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਤਬਰੇਜ਼ੀ ਹੋਰੀਂ ਖੇਤਵਾਲ ਕਸਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ 

ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕਾਜ਼ੀ-ਬੱਚਾ ਦੀਵਾਨਾ' ਦੀ ਦਸ ਪਾਈ। 

ਫ਼ਰੀਦ , ਬਾਬਾ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨਾਰ 
ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪ ਨੇ ਉਹ 

ਅਨਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਇਕ ਦਾਣਾ 

ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੇਖ਼ ਤਰਬੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਆਪ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਡਿਗੇ ਇਕ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 

ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਨਿਰਮਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ 

ਝੋਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਖਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੋ 

ਜਿਹੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।ਇਸ ਝੋਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ 
ਬਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਅਨਾਰ 

ਵਿਚ ਇਕੋ ਦਾਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਖਾ 

ਲਿਆ ਹੈ। 

ਪਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੋਂ' ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ । ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ 

ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ 'ਕੁਰਾਨ' ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਵਿਚ 

ਆਪ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਤਾਨ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਪ ਦੀ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 
ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ਼ ਕੁਤੁਬੁੱਦੀਨ ਕਾਕੀ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋਈ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ 

ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਉਤੇ ਡਿਗ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਇਕ ਰੁਬਾਈ ਪੜ੍ਹੀ 

-` ਮਕਬਾਂਲ ਤੂ ਲੂਜ਼ ਮੁਕਬਲ ਜਾਵਨਦਾ ਨ ਸ਼ਦ, ਵਜਾ ਲਤੱਛ 

ਤੂਂ ਨੰਚਾ ਝੰਦਹ ਨੱਮੀਦਾ ਨ ਸ਼ਦ, ਅੱਨਤ ਝ ਕਦਾਮ ਬੰਦਹਾ ਪੈਵਸ੍ਤਾ 

ਦਸੇ, ਕਾਂ ਜ਼ੱਰਹ /ਝਹ ਆਜ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਸ਼ੀਦ ਨ ਸ਼ਦ /('ਸੋਸ਼ਟ 

ਗੋਸਟਾਂ”, ਪੰਨਾ 53)। ਅਰਥਾਤ : ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕਦੀ 
ਕੋਈ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀ' ਮੁੜਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਕ ਨਿਮਖ 

ਤੋਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ (ਉਹ) ਕਿਣਕਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ 
ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਆਪ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ 

ਬੀਬੀ ਹਜ਼ਬਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ 

ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜ 

ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪ ਕੰਧਾਰ, ਮੱਕੇ ਅਤੇ ਬਗਦਾਦ ਆਦਿ 

ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਉਤੇ ਗਏ।ਉਥੋਂ ਪਰਤਣ ਉਪਰੈਤ ਆਪ ਆਪਣੇ 

ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ 
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ਸ਼ਰਾਜਾ ਮਈਨੁਂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਵਿਚ ਠਿਕਾਣਾ 

ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਆਪ ਲਗਭਗ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ 

ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼੍ਹਾਜਾ ਕੁਤੁਬੁੱਦੀਨ ਬਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦਾ 

ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 

ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋ' ਆਪ ਬਹੁਤ 

ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਪਰਤੇ , ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਤਵਾਲ ਵਿਚ ਰਹੇ , ਪਰ 

ਫਿਰ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜੋਧਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਠਿਕਾਣਾ 

ਬਣਾਇਆ। ਇਥੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ 

ਤਕ ਪਸਰੀ। ਕਈ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। 

ਆਪ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੈਨ 1265 ਈ. ਵਿਚ 

ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਦੋਹ ਨੂੰ ਪਾਕਪਟਨ 

ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਹਾਂਤ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ 

ਮੁਹੈਮਦ ਕਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ, ਆਸਾ ਅਤੇ ਚਟਾਈ 

ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ 
ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣਗੇ। 

ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾ ਬੜਾ ਸਰਲ, ਮਿਠਾ-ਬੋਲਾ ਅਤੇ 

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ; ਰਾਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਸਨ; ਹਰ ਵਕਤ 

ਫੇਰੂਆਣਿ 

ਫਾਗ : ਫਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਹੋਲੀ” 

ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਸੈਤ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਆਜ ਹਮਾਰੈ 

ਬਨੇ ਫਾਗ/ ਪ੍ਰਭਾ ਸੰਨੀ ਨਲ ਖੋਲਨ ਲਾਗ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੧੧੮੦)। 

ਵੇਖੋ 'ਹੋਲੀ”। 

ਫੁਨਹੇ , ਮਹਲਾ ੫ : ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ 

ਦੇ 23 ਪਦੇ ਦਰਜ ਹਨ। 'ਫੁਨਹੇ” ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ -- ਫਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ 

ਵਾਰ।'ਫੁਨਹਾ' ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਪੁਨਹ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ 

ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਇਕ ਪਦੇ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ , ਜਿਵੇਂ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ 

ਤੁਕ ਵਿਚ 21 ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, 11 ਅਤੇ 10 ਉਤੇ 

ਬਿਸਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 
ਲਿਖੇ ਫੁਨਹਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਜ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੋਧਨਾਤਮਕ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁਨਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਮਨੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ 

ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੈਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੈਦ ਸੀ। 

ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨਤਾ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ 

ਤੇਜ-ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ _ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੀਧ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੱਖਾਂ 
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। 

ਫਾਹੁਰੀ/ਫਾਹੁੜੀ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ 

ਫਾਹੁੜਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਧੂਣੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ 
ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਨੂੰ ਫਾਹੁੜੀ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ 
ਧੂਣੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਅਗਨੀ ਬਣਾਏ 

- ਦਇਆ ਫਾਹੁਗੀ ਕਾਇਆ ਕਾਰੇ ਹੁਈ /ਦ੍ਰਸ/ਟੇ ਕੀ ਅਗਨੀ 
ਜਲਾਵੈ /(ਗੁ.ਰ੍.੩੭੭)। 

ਵਿਅਰਥ ਹਨ -- ਸ਼ਕ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਲੌਲ ਸ਼ਭੰ/ਕੇਛ ਸ਼ਾਜਿਆ/ 

ਸ਼ੋਲਹ ਕੀਏ ਡੰਗਾਰ ਨੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ/ ਜੋ ਘਨ ਆਵ 

ਕੰਤ ਤ ਸਭ /ਕੈਛ ਪਾਈਆ / ਹੇ ਹਾਂ ਕੰਤੀ ਝਾੜ ਆੰਗਾਰ ਸਭਾ 

/#ਰਥਾ ਲਾਈਐ / (ਗੁ .ਗੰ.੧੩੬੧-੬੨)। 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋ' ਪਾਰ ਹੋਣਾ 

ਸੋਭਵ ਨਹੀਂ , ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਸੈਪਰਕ 
ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 

ਦੁਸਤਰ ਸਾਗਰ ਵੀ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ 

ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਮਿ੍ਤੂ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਰਾਹੀ' ਹੀ ਸੈਭਵ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰੂਪੀ ਵੈਦ ਹੀ ਕਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਫੇਰੁਆਣਿ : ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ, ਸੀ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 
ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਸੀ। ਇਹ 'ਮਤੇ ਦੀ ਸਰਾਇ” (ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕਤਸਰ) 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਾਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ 



ਬਸਿਸਟ 

ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 1526 ਈ. ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 

“ਫੇਰੂਆਣ' ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਤੈ 
ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਨੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਛੇਡਿ 
ਵਸਾਇਆ ਫੌਰਆਗੰਣ ਅੰਤਗੁ/ਓ ਖਾਡੂਰ / ਜਪ ਤਪੁ ਸੰਜਨਾ 
ਨਾ/ਲ ਤਾਧਾ ਹੋਰ ਮਚ ਗ੍ਰੂਰ /(ਗੁ.ਰੀ੍.੯੬੭)। 

ਬੰ 

ਬਸਿਸਟ : ਵੇਖੋ 'ਵਸਿਸ਼ਠ।” 

ਬਸੁਧਾ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਪਿਿਥਵੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬਸੁਧਾ” (ਵਸੁਧਾ) ਇਸ 

ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ “ਵਸੁ” (ਪਦਾਰਥ , ਵਸਤੂ) ਨੂੰ 

ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਸੁਧਾ ਦੇ 

ਰਾਜ ਨੂੰ ਛਿਣ-ਮਾਤਰ ਦਸਦੇ ਹੋ ਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਝਾਨੂ ਕੰ 
ਭਨੇਂਤਾ ਜੈਸੋ ਬਲੁਧਾ ਕੌ ਰਾਜੁ ਹੈ /(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ. ੧੩੫੨)। 

ਬਸੈਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ : ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ 
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 

ਪਉੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ। ਰਵਾਇਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਹੀ ਫੁਰੀਆਂ ਸਨ 
ਕਿ ਲੈਗਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਏਕਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਸੈਤ, ਤਿਉਹਾਰ : ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਕ ਮੌਸਮੀ 
ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ 

ਮੰਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ' ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਲਾਲ 

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਸੌਖਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਲਿਆਂ ਉਤੇ 
ਝੂਟਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੈਬੰਧ ਬਸੈਤ ਰੁਤ ਨਾਲ 
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ਹੈ ਜੋ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਇਕ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।“ਕਾਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍” 
ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੁਵਸੈਤਕ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਤਰਨਾ। ਉਸ 

ਦਿਨ ਮਦਨ-ਦੇਵਤਾ (ਕਾਮਦੇਵ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 
ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਮਦਨ-ਵਾੜੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 

ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਮ-ਦੇਵ ਕੋਲ ਪੰਜ ਤੀਰਾਂ (ਕਾਮ-ਬਾਣਾਂ) ਦੇ ਹੋਣ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਬਾਣ ਕਾਮ-ਦੇਵ ਦੇ 

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਫੁਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬਸੋਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ 

ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ-ਦੇਵ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਤੀਰਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਸੰਤ ਦਾ 

ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਭਰਿਆ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਚਿਕ' 

ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਦਾ 
ਬਸੰਤ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ - /ਤਸ਼ 

ਬਸੰਤ /ਜੇਲ਼ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਲ / /ਤਸ਼ ਝਸੰਤ ਜੋਸ਼ ਗਰ 
ਦਾਇਆਲ਼ /(ਗੁ .ਗ੍ਰੰ. ੧੧੮੦)। 

ਬਸੈਤ-ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ- ` 

ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 
ਵਿਚ ਉੱਜ ਤਾਂ ਅਨੌਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮੋਲੇ ਲਗਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਛਿਹਰਟਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ- 

ਨਿਵਾਰਨ) ਵਿਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ 

ਅਨੌਕ ਰੈਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 
ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਧਰਮ-ਅੰਧਤਾ ਕਰਕੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 
ਹਕੀਕਤ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸੈਨ 1846 ਈ. ਵਿਚ 

ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ. ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ ਦੀ ਸਭਰਾਉ' ਦੇ 

ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਗੂ 

ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੈਨ 1873 

ਈ. ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ 

ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ 
ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਤਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 



ਬਸੈਤ ਰਾਗ 

ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਪੀਲੀ ਸਰੋ' ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ 

ਹੋਂ ਕੇ ਆਮ ਲੌਕ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਬਸਤ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ 

ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਪੁਲਾਉ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਕੜ੍ਹਾਹ 
ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ 

ਕੇਸਰੀਆ ਰੈਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਉਤੋਂ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਗੀਤ ਪ੍ਰੌਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਤ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਰਾਗ “ਬਸੰਤ' ਦੀ ਸੁਰ ਸਾਧੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ 

ਰਾਗ ਕੁਮ ਵਿਚ ਪਚੀਵਾਂ ਹੈ। 

ਬਸੈਤ ਰਾਗ : ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਨਾਟ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗ ਹੈ। 
“ਰਾਗਮਾਲਾ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਡੋਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਰੁਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ 

ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਲਈ ਉਲਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧਿਕ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ ਬਸੰਤ-ਹਿਡੌਲ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 

ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ 

ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਸੈਤ ਰੁਤ ਬਾਰੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਝਨਸ਼ਪ/ਤ ਮਉਲਾ ਚੜਿਆ ਬਸ਼ੰਤ / /ਇਹ 

ਮਨੁ ਮਉ/ਲਿਆ ਸੰਤਗੁਨੂ ਸੰਭਗਾ /(ਗੁ ਗੰ. ੧੧੭੬) 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਪਚੀਵਾਂ 

ਹੋ 

ਬਸੈਤ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 63 
ਚਉਪਦੇ , 11 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕੁਲ 13 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ 

ਕਬੀਰ ਦੇ, ਇਕ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ, ਤਿੰਨ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ 

ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਲ 63 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' 10 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਚਉਪਦੇ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਅਤੇ 9 

ਚਉਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਲ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਪੂਜਾ-ਸਾਧਨ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 

ਨਾਮ-ਜਾਪ ਸੈਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ 

ਬਸੈਤ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ - 
ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰਮਈ। ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ 20 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 

19 ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਜੁੱਟ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵਿਕਾਰ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਕਾਰਣ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਭਗਤੀ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ 

ਮੰਨਣਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ 

ਅਹਿਸਾਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -- ਸਾਨੂ ਪਰਲ ਪੁਰਖ 

ਪਤਿ ਪਾਇਆ ਆਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾ/ਇਆ/ ਨਾਮ ਤੋਂ 

ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਪਦਾ 

ਅਤੇ 20 ਚਉਪਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੌਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਦੀ ਭਗਤੀ, 

ਸੇਵਾ, ਕੀਰਤਨ, ਧਿਆਨ, ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਆਦਿ ਕੁਝ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਕਰਮ ਹੈ - ਹੋ/ਇ 

/ਇਕਤ੍ਹ ਮਲਹਾ ਮੇਠੇਂ ਭਾਈੰ ਦੁ/ਲਧਾ ਦੂ/ਨੈ ਕਰਹੁ /ਲਿਵੁ ਲਾਇ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ. ੧੧੮੫)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਕ ਦੁਪਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰ 

ਤ੍ਰਿਪਦੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦਸ ਕੇ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪੋਰਣਾ 

ਦਿੱਤੀ ਹੈ -- ਸ਼ਾਧੋਂ ਇਹ ਤਨੁ #/ਕਆ ਜਾਨਉ / ਯਾ ਭੀਤਰ 

ਜੌ ਰਾਸ ਬਸਤ ਹੈ ਸ਼ਾਚੋਂ ਤਾਨੰਹ ਪਛਾਨ / (ਗੁ ਗੰ. ੧੧੮੬)। 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਠ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਵਿਚ 

ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਦਸ ਪਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹਨ। 



ਬਹਿਸ਼ਤ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਵਲੋਂ 

ਭੇਜੀਆਂ ਕਾਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ -- ਗਾਛਹੁ 

ਪੜ੍ਹਨ ਰਾਲ ਕੁਆ/ਰੈ/ ਨਾਲ਼ ਭਣਹੁ ਸਚ ਦੌਡੁ ਸ਼ਵਗੰਨ/ 
(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ. ੧੧੮੭)। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿ - ਨਾਮ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦਾ ਸੈਪਰਕ, ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਤਿਆਗ, ਮਾਇਆ-ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕੋਚ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਨ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ! ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਚੰਚਲ 
ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ 
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ਹੈ- ਖੁਲਦ, ਦਾਰੁੱਸਲਾਮ, ਦਾਰੁਲਕਰਾਰ, ਜੌਨਤਿਲਅਦਨ, 
ਜੋਨਤੁਲਮਾਵਾ, ਜੈਨਤੁਨਈਮ, ਅਲਈਅਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਦੌਸ। 

“ਕੁਰਾਨ” ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸੇਸ਼ਠ 

ਸੁਖ ਹੈ ਰੱਬ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। 

ਇਹ ਨੋੜਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਰ-ਪੈਸ਼ੀਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਲਪ ਹੈ ਕਿ 

ਉਥੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੂਰਾਂ, ਗਿਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੌਕ ਸੁਖਦਾਇਕ 
ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ 

ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਰੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਸਤੂ ਹੈ। 
“ਬਸੈਤ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫" ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਇੰਦਰਾਜ 

ਵੇਖੋ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 13 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਠੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਥੇ 

ਸਦਾ ਖੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖਿਚਦੀ ਹੈ , 

ਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀ' ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਕਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 

ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ 

ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ 

ਭਟਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ 

ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰ 

ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 
ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਠਾ 
ਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਬਹਿਸ਼ਤ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚਲੀ ਸਵਰਗ (ਵੇਖੋ) ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ “ਬਹਿਸ਼ਤ” ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੰਗੇ ਜਾਂ 

ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ 

ਨਾਮਾਂਤਰ “ਜੈਨਤ” ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਮੰਨੀ ਗਈ 

ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖ 

ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋ' ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਗਲਾ /ਭਿਸ਼ਾਤਿ 

ਨ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ /(ਗੁ . ਗੰ. ੪੧)। 

ਬਹੁਰੂਪੀਆ : ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਵਿਅਕਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ 

ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਭੰਡਾਂ, ਮੀਰਾਸੀਆਂ, ਨੱਟਾਂ, ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਵਾਂਗ 

ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ 

ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਲੋਕ-ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਬਹੁਰੂਪਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਪਛਰਾ 
ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਹਨ, ਜੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਨਿੱਤ 

ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਵਰਣ-ਸੰਕਰਿਤ ਜਾਤਿ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ 
ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ 

ਅਖਾੜਾ ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ 

ਮੰਡਲੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ - ਸਰਬ ਸਾਸ਼ੜ 

ਝਹੁਰੁਪੀਆ ਅਨਗਨੂਆ ਆਥਾੜਾ ਮੰਡਲਨਕਾ ਬੌਲ ਬੋਲ/ਹਿ 

ਕਾਛੋ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੯੨)। 

ਬਕਰੀਦਿ : ਈਦ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਕਰ (ਗਊ) 
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ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਮਲਾਰ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਲੋਖ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜਾਕੇ ਇਨਿੰਦਾ 

ਝਕਗੀਦ ਕੁਲ ਗਊਂ ਰੇ ਬਧ ਕਾਗਹਿ /(ਗੁ . ਗੁ. ੧੨੯੩)। ਵੇਖੋ 

'ਈਦ'। 

ਬਤੀਹ ਸੁਲਖਣੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਤੀ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ 
ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੈ । 'ਸਕੰਦ- 

ਪੁਰਾਣ” (ਕਾਸ਼ੀ ਖੰਡ) ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਪੰਜ ਦੀਰਘ 
(ਅੱਖਾਂ, ਨਕ, ਵੱਖੀ, ਭੁਜਾ ਅਤੇ ਜਬਾੜਾ) ; ਪੰਜ ਸੂਖਮ 

(ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਕੇਸ, ਉੱਗਲਾਂ, ਉੱਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ 

ਅਤੇ ਦੇਦ) ; ਸੱਤ ਲਾਲ (ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਤਲੀਆਂ, ਤਾਲੂ, ਜੀਭ, ਕੰਠ, ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਏ) ; ਛੇ 
ਉੱਚੇ (ਲੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਪੋਟ, ਪਸਲੀ, ਮੋਢੇ , ਮੁਖ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ 
ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ) ; ਤਿੰਨ ਚਪਟੇ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ (ਮੱਥਾ, ਛਾਤੀ 

ਅਤੇਂ ਕਮਰ) ; ਤਿੰਨ ਛੋਂਟੇ (ਗਰਦਨ, ਜੰਘਾਂ ਅਤੇ ਯੋਨੀ) ; 
ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ (ਸੂਰ, ਨਾਭੀ ਅਤੇ ਸੂਭਾਵ)। 

ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਬਨਾਰਸ 

ਬਧਿਕ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋਂ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋ' ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਪ੍ਰਭਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਥੋਂ ਇਕ ਨੇੜਲੇ ਬਨ ਵਿਚ 

ਚਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚਲੇ ਪਦਮ- 
ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਬੱਧਕ ਨੇ ਤੀਰ 

ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਾਇਲ 

ਹੋ ਗਏ। ਬੱਧਕ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕਰਮ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 
ਪਛਤਾਇਆ। ਪਰ ਸਰੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਨੇ ਬੜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ 

ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੋਕਸ਼-ਪਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੱਧਕ ਦੇ ਮੁਕਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਝ/ਨੜਾ 

ਉਧਾੰਰਓਂ ਖ/# ਪ੍ਰਹਾਰ/ (ਗੁ . ਗੰ. ੧੧੯੨)। 

ਬਨਜਾਰਨਿ`: “ਬਨਜਾਰਾ” ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਗੁਰੂ 

ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- (1) ਸੁੰਦਰਤਾ, (2) ਸਵੱਛਤਾ, 

(3) ਲਜਿਆ, (4) ਚਤੁਰਾਈ, (5) ਵਿਦਿਆ, (6) ਪਤੀ- 

ਭਗਤੀ, (7) ਸੇਵਾ, (8) ਦਇਆ, (5) ਸਤ੍ਯ, (10) 

ਮਿਠਬੋਲੀ, (11) ਪ੍ਸੈਨ-ਚਿੱਤਤਾ, (12) ਨਿਮਰਤਾ, (13) 

ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ, (14) ਏਕਤਾ, (15) ਧੀਰਜ, (16) ਧਰਮ 

ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਠਾ, (17) ਸੈਜਮ, (18) ਉਦਾਰਤਾ, (19) 

ਗੰਭੀਰਤਾ, (20) ਉੱਦਮ, (23) ਸੂਰਵੀਰਤਾ, (22) ਰਾਗ 

“ਬਨਜਾਰਨ' (ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਹੈ 

- ਸੌ ਛਨਜਾਗਨੇ ਰਾਮ ਕਾ/ ਦੇਰਾ ਨਾਲ ਵਲਰ ਵਾਪਾਨੁ ਜੀ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੫੭)। ਵੇਖੋ “ਵਣਜਾਰਾ”। 

ਬਨਮਾਲਾ : ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ 

ਫੁਲ ਪਰੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਬਾਈ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤਕ ਹੁੰਦੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰੁ ਦੀ ਥਾਂ ਕਦੈਬ ਦਾ ਫੁਲ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। 

ਇਹ ਮਾਲਾ ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਦੀ ਸੂਝ, (23) ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਰੁਚੀ, (24) ਨਾਚ ਵਿਚ 

ਪ੍ਬੀਨਤਾ, (25) ਚਿੱਤਰ-ਕਲਾ ਪ੍ਤਿ ਖਿਚ, (26) ਔਸ਼ਧੀ, 
(27) ਰਸੋਈ, (28) ਸਿਉਣ ਪਰੋਣ, (29) ਘਰ ਦੀ ਸਾਜ- 

ਸਜਾਵਟ, (30) ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਣ, (31) ਅਤਿਥੀ 

ਸਨਮਾਨ, ਅਤੇ (32) ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਣੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ 

ਉੱਤੇ ਬੱਤੀ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਤੀਹ ਸ਼ਲਖਣ? ਸਚੁ ਸੰਤਾੰਤ ਪੁਤ/ 
ਆਗਿਆਕਾਨੀ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ /(ਗੁ . ਗੰ. ੩੭੧)। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਬਨਮਾਲਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵ- 

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਬਨਮਾਲਾ” ਜਾਂ 'ਬਨਮਾਲੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 
ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਚਕ 

ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਲਿਆ--/ਜਨੂ ਕੰ ਮਸਤਕਿ ਲਨੈੱਖਿਆ ਗਰ 

#ਲਿਆ ਗਰ ਬਨਮਆਾਲਾ/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੯੮੫)। 

ਬਨਾਰਸ : “ਕਾਸੀ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ ਜੋ 

“ਵਾਰਾਣਸੀ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੌੱਡ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ 

ਹੈ - ਬਨਾਗਸੇ ਆਸੇ ਬਸ਼ਤਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੮੭੩)। 



ਬਰਾਹ (ਵਰਾਹ), ਅਵਤਾਰ 268 ਬਲਭਦ੍ 

ਬਰਾਹ (ਵਰਾਹ), ਅਵਤਾਰ : ਇਹ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 

ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ 
ਵਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਬਾਰਿਆ ਸੀ। 'ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਵਨ-ਪਰਵ) 
ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਬ 

ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਜਨ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੋੱ 

ਨਿਵਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਰਾਇਣ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਇਕ ਦੰਦ ਵਾਲੋਂ ਬਰਾਹ (ਸੂਰ) ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ 

ਕਰਕੇ ਪਿ੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਸੌ ਯੋਜਨ ਉਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ - ਦਾੜਾ' 

ਅਆਗ੍ੰ ਮ੍ਰਿਥਆ ਧਰਾ/ਇਣ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੦੮੨)। ਬਰਾਹ (ਵਰਾਹ) 

ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਰੈਗ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਧੂੰਆਂ 
ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੂ 

ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੰਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਨਮ 

ਵਸੁਦੇਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੈਗ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ 

ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੈਗ ਸਫ਼ੈਦ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ' ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ 

ਬਲਭਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। 

ਇਹ ਦੋਵੇਂ' ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 

ਸੰਦੀਪਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹੋ । ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ 

ਲੀਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਹੁੰ ਦਿਆਂ 

ਬਲਭਦ੍ ਨੇ ਧੇਨੁਕ ਦੈੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੌਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ 
ਇਹ ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ 

ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਬਲਭਦੁ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ 

ਕੁਝ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਲ 

ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰਣਾਖ (ਹਿਰਣ੍ਸਾਕ੍ਸ਼) ਨਾਂ ਦਾ ਅਸੁਰ 

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਬਰਾਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟ ਹੋਂ ਕੇ 

ਹਰਣਾਖ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਉਤੇ 
ਟਿਕਾਇਆ। 

“ਦੇਵੀ-ਭਾਗਵਦ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ 

ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਨਕ ਵਿਚੋ' ਹੋਈ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਅਵਕਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ 'ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ” ਦੀ “ਚੌਂਬੀਸ ਅਵਤਾਰ” 

ਨਾਮਕ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ। ਭੱਟ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਕੈਦ ਤੋਂ' ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਂਬ ਨੂੰ ਛੁੜਵਾਇਆ ਸੀ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਰੁਕਮਨਿ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਬਹੁਤ ਗੁਸੈਲਾ 

ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਯਾਮੰਤਕ ਮਣੀ ਬਾਰੇ 

ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਤ-ਵਿਰੋਧ ਸੀ। 

ਬਲਭਦ ਦੀ ਇਕ ਭੈਣ ਸੀ। ਭੈਣ ਦਾ ਨਾ ਸੁਭਦਾ 

(ਨਾਮਾਂਤਰ ਚਿਤਰਾ) ਸੀ ਜੋ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। 

ਬਲਭਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜਾ ਰੇਵਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰੇਵਤੀ ਨਾਲ 

ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ . ਨਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਉਲਮੁਕ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ 

ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੈਗ ਦੇ ਬਸਤ੍ 

ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਦਾ ਚਲਾਣ ਵਿਚ ਪ੍ਬੀਨ ਸੀ। 

“ਮੂਸਲ” ਅਤੇ “ਹਲ” ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਇਸ 
ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਬਰਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰਤ੍ਰ ਨੂੰ 

ਆਰੋਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਜ਼ਰਮ ਕਰਮ ਮਛ' ਕਛ ਹੁਆ 

ਝਰਾਹ ਜਮੁਨਾ ਕੈ ਕੂ/ਲੇ ਥਲ ਲਿਓ ਨੰਗੰਨੇ /ਗੰਦ ਜਉ / 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੪੦੩)। 

ਬਲਭਦ : ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਜੋ' ਪੁਰਾਣ- 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ “ਬ੍ਹਮ- 
ਪੁਰਾਣ” (ਅ. 181) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਪੀੜਿਤ 

ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਗਈ । ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਲ 

ਖਿਚ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਰੰਗ 

ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 

ਇਹ ਦੋਵੇ' ਧਰਤੀ ਉਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਕ ਦਾ ਜਨਮ 

ਵਸੁਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੈਤਾਨ ਵਜੋ 

ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੂਸਲੀ” ਅਤੇ “ਹਲਧਰ”, “ਹਲਾਯੁਧ”, 

“ਸੈਕਰਸ਼ਣ” ਆਦਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

“ਬਲਰਾਮ” ਅਤੇ “ਬਲਦੇਵ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਦੇ 

ਬਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬਿ੍ਛ ਹੇਠਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਤੇ 

ਭੀਮ ਨੂੰ ਗਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 
ਝੁਕਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਲ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਪ੍ਰਤਿ ਵੀ ਪੂਰੀ 

ਆਤਮੀਅਤਾ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 

ਸੁਭਦਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, 

ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਵਸੁਦੇਵ ਅਤੇ ਦੇਵਕੀ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 

ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ- 

ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਲ ਸੁਭਦ੍ਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ 



ਬਲਿ/ਬਲੀ 

ਬਲਭਦ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ 
ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ। 'ਮਹਾਭਾਰਤ? ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਅਲਗ- 

ਥਲਗ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 

ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ 

ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੀਰਥ-ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। 
ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਲਭਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼-ਨਾਗ ਦਾ 

ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ 

ਮਿ੍ਤੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕ ਨਾਗ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 

ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗੰਨਾਥ-ਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ (ਜਰੀਨਾਥ) ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਭਦ ਅਤੇ 

ਸੁਭਦ੍ਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਥ- 
ਯਾੜ੍ਹਾ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 

ਬਲਭਦ੍ ਦਾ ਨਾਮ-ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਗੁਰ ਸ਼ੋਵਾ ਆ/੫ ਹਨ 

ਭਾਵੀ / ਰਸਨ ਝਲਭਦੁ ਗੁਰਪਗਾ ਲਗਾ ਧਿਆਵੀ /(ਗੁ . ਗੁੰ . 

੧੬੫)। 

ਬਲਿ/ਬਲੀ : ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ 
ਲਈ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ । ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਭੂਤ- 

ਬਲੀ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹਾਯੱਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਭੂਤ-ਯੱਗ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। “ਵੈਸਦੇਵ” ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਅੰਨ-ਭਾਗ 

ਵੱਖਰਾ ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨ-ਭਾਗ ਦੇਵ-ਯੱਗ 
ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਜਲ, ਬ੍ਛ , ਪਾਲਤੂ 

ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਇੰਦੂ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ-ਸਾਮਗੀ ਨੂੰ ਵੀ “ਬਲਿ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਰੂਪ “ਬਲਿਦਾਨ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਤੌਤ੍-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਝੋਟਾ, ਬਕਰਾ, ਘੜੀਆਲ, ਸੂਰ, ਕਾਲਾ 

ਹਿਰਨ, ਬੈਦਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਸ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਕਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਤਾਮਸਿਕ ਪੱਖੀ ਕਰਮ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂ 
ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ 'ਕੁਰਬਾਨੀ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਬਲਿ” ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਲਿ ਜਾਣਾ, 

ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

269 ਬਲਿ/ਬਲੀ (ਰਾਜਾ) 

“ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ” ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਣੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- 

ਸ਼ਾਲ ਜਾਇ ਨਾਨਕਾ ਸਦਾ ਕਰੜਾ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੯੨੭)। 

ਬਲਿ/ਬਲੀ (ਰਾਜਾ) : ਇਕ ਅਸੁਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਉੱਜ 
ਬਹੁਤ ਨੋਕ ਅਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਚਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਭਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪਸਿਆ ਦੇ 

ਬਲ 'ਤੇ ਇੰਦ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਤੇ 

ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਪਾਸ ਗਏ । ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। 
ਉਧਰ ਬਲਿ ਨੇ ਅਸਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਕਸ਼੍ਯਪ ਅਤੇ ਅਦਿਤਿ ਦੇ ਘਰ “ਵਾਮਨ” (ਵੇਖੋ) ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। “ਵਾਮਨ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 

ਬੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਇਕ ਬੌਣੇ ਕਦ ਦੇ ਤਪਸਵੀ 
ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇਂ ਬਲਿ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੋ 

ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਬਲਿ ਦੇ ਗੁਰੂ 

ਸ਼ੁਕਾਚਾਰਯ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖ਼ੁਦ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਪੁਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਬਲਿ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨ ਦੇ 
ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾ ਸਦਕਾ ਵਾਮਨ ਦੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਤਿੰਨ ਕਦਮ (ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਢਾਈ ਕਦਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ) ਭੂਮੀ 
ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਮਨ ਨੇ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਭੂ- 

ਮੰਡਲ ਮਾਪ ਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਕਦਮ ਲਈ ਬਲਿ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਪਿਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਬਲਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਂ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਦਾ 
ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾ 

ਦਿੱਤੀ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਲਿ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਆਗਿਆ ਨ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ 

ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਥਲਿ ਰਾਜਾ ਮਇਆ 

ਅਹੰਕਾਨ / ਜਗਨ ਕਰੋ ਬਹੁ ਭਾਰ ਅਫਾਨਾਂ / /ਝਨੁ ਗੁਰ ਪੁਛੇ 

ਜਾਇ ਪਇਆਨਗੀ/(ਗੁ . ਗੰ. ੨੨੪)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ 

ਸੋਬੰਧਿਤ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੈ - ਗਾਣ ਗਾਵੈ ਬਲ ਰਾਉ ਸ਼ਪਤਾ 
ਪਾਤਾ/ਲ ਬਸੰਤ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੯੦)। ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾਕਾਰ 

ਬਲਿ ਅਤੇ ਬਾਲਿ ਦੇ ਪ੍ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਬਲ੍ਹ 

ਇਸ ਲਈ 'ਬਾਲਿ” ਸੈਬੈਧੀ ਵੱਖਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਬਲ੍ਹ : ਇਕ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਵੈਯੇ 

ਲਿਖੇ ਸਨ। ਵੇਖੋਂ ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ”। 

ਬਾਈਬਲ : ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਤੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੌਰੇਤ, ਜ਼ਬੂਰ 

ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਈਸਾਈ-ਮਤ 

ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪ੍ਸਿੱਧ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ। 
ਪੂਰਵਾਰਧ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ-ਨੋਮ (010 18504000) ਅਤੇ 

ਉੱਤਰਾਰਧ ਨੂੰ ਨਵਾਂ-ਨੇਮ (14੦੦ 15800) ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 

ਪ੍ਰਤਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਭ ਦਾ 

ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ', ਸਗੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਮ ਵਿਚ 45 ਉਪ-ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਰੇ ਤੌਰੇਤ, 

ਜ਼ਬੂਰ ਆਦਿ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਕੁਲ 

27 ਉਪ-ਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਸੈਕਲਿਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ-ਪੂਰਵਕ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ 

ਨੇਮ, ਨਵੇ' ਨੇਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ 

“ਇੰਜੀਲ' (ਅੰਜੀਲ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਬਾਈਬਲ” ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੈਗ-ਵਸ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ 

ਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਸਰੋਕਾਰ 
ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ 

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਬਾਈਬਲ” ਧਰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਨੇਮ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਇਬ੍ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਯੂਨਾਨੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਬਾਹੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ 

ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ 

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ' ਅਨੇਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਗੀਤ, ਕਾਵਿ, ਲੋਕ- 

ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਕਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪਾਂ ਦੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ 

ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਨੇਮ ਵਿਚ ਦਰਜ, 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕ੍ਰਿਤ ਤੌਰੇਤ, 1400 ਵਰਸ਼ ਈ. ਪੂ . ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਈਸਵੀ 

ਸੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ 

ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ 

ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਬਾਸੁਦੇਵ : ਵੇਖੋ 'ਵਾਸੁਦੇਉ/ਵਾਸੁਦੇਵ'। 

ਬਾਹੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ : ਇਹ ਪੋਥੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 
ਪਾਸ 30 ਦਸੈਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

(ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ/ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ 

ਸੁਰਖਿਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਥੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 

ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਨੰ . 6) ਵਿਚ 
ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ/ਸਾਮਗ੍ੀ ਕਈ ਹੱਥਾਂ 

ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ; ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪੁਰਤਾਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ 

17ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ 

ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜਾਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ, 

ਸਗੋ ਸਮੇ'-ਸਮੇ' ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਚ 

ਬਾਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰੂਪ ਪੋਥੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਬੀੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ-ਕ੍ਮ, ਮੰਗਲ-ਲੋਖਨ, ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ 

ਸੰਪੂਰਣ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠ-ਭੇਦ 
ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਭਾਗ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
ਪੋਥੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤ ਅੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਸੈਪਾਦਨ ਸਮੇ' ਸਰੋਤ ਸਾਮਰਨੀ ਵਜੋ' ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ 
ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ 



ਬਾਂਗ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 

271 ਬਾਣੀ 

ਮਨੋਰੈਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਾਧਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹਿੰਦੂ 

ਅਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਪੰਚਾਇਤ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ 

ਬਾਂਗ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਦਸਣ 

ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਕ 

ਵਿਵਸਥਾ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਜ਼ਾਨ” ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਲਾਂ ਲੋਕ 

ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚਬੂਤੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਥ 

ਕੈਨ ਉਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 

ਲੈਮੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਉਚਾਦੇ ਹਨ। ਬਾਂਗ ਦੇ ਬੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ 

-- ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, 

ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅਸ਼ਹਿਦਾਨ ਲਾਇਲਾ ਇਲਇਲਾ, 

ਅਸ਼ਹਿਦਾਨ ਲਾਇਲਾ ਇਲਇਲਾ, ਅਸ਼ਹਿਦਾਨ ਮੁਹੰਮਦ 

ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਅਸ਼ਹਿਦਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਹੇ ਅਲੀ 

ਅਲਕਲਾਹ, ਹੇ ਅਲੀ ਅਲਕਲਾਹ, ਹੇ ਅਲੀ ਅਲਫ਼ਲਾਹ, ਹੇ 

ਅਲੀ ਅਲਫ਼ਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, 

ਲਾਇਲਾ ਇਲਇਲਾ। 

ਅਰਥਾਤ-ਅੱਲਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, 

ਅੱਲਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ 

ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ 

ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ (ਪੈਜ਼ੀਬਰ) ਹੈ, ਮੈ ਗਵਾਹੀ 

ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ' ਰਸੂਲ (ਪੈਜ਼ੀਬਰ) ਹੈ , 

ਆਓ ਨਮਾਜ਼ ਵਲ, ਆਓ ਨਮਾਜ਼ ਵਲ, ਆਓ ਮੁਕਤੀ ਵਲ, 

ਆਓ ਮੁਕਤੀ ਵਲ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, 

ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੌਰ ਕੋਈ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ 

ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 

ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ', ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ - ਜਾ 

ਕਾਗਨੈ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ/ਹ /ਦਲ ਗੰ ਡੰਤਾ/ਡ ਜੌ/ਏ / (ਗੁ. ਗ੍ੰ. 

੧੩੭੪)। 

ਬਾਜੀਗਰ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀ (ਖੋਡ- 
ਤਮਾਸ਼ਾ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਖੇਡ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 

ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾ ਨੱਟ 

(ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਇਹ ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਖਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਦਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ- 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ 

ਖੇਡ ਦਸ ਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ 'ਬਾਜੀਗਰ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਜੀਗਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ 

ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ -- ਝਾਜਗਰ ਸਉ ਮਹਿ ਪਿੰਡ ਸਨ 

ਆਈ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੪੮੭)। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀਗਰੀ (ਖੇਡ) ਦਸਤਿਆਂ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਬਾਜੀਗਗਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰਾ ਚੰ/ਤਿ ਢਾਲ ਪਾਸ਼ਾ/ 
... ਗੁ. ਗੰ. ੪੮੧-੮੨)। 

ਬਾਜੀਗਰੀ : ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ । ਵੇਖੋ “ਬਾਜੀਗਰ”। 

ਬਾਣੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ “ਵਾਣੀ” ਦਾ ਅਰਧ-ਤਤਸਮ 
ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲ, ਕਥਨ । ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ 

ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਬਾਣੀ 

(ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ-ਭੱਟ-ਬਾਣੀ) ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ 

ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਾਂ “ਦਸਮ- 

ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 

ਨੂੰ ਆਵਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” 

ਅਤੇ “ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਹਉ ਆਪਹ ਲੋ/ਲਿ 

ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਹਕਮਾਓ ਜਓ/ (ਗੁ. ਗੰ . 

੭੬੩) । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਭਿੰਨ ਮੰਨਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋ” 

ਉੱਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ -- ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣਾ /ਵਾਚ 

ਝਾਣ? ਅੰਮਿ੍ਤ ਸਾਰੋ/ ਗੁਰਬਾਣ? ਕਹੈ ਸਵਕਾ ਜਨੁ ਆਨੰ 

ਪਰਤਾਖ' ਗੁਰੂ /ਨੈਸਤਾਨੇਂ / (ਗੁ. ਗੰ. ੯੮੨)। ਇਹ ਬਾਣੀ 
ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ-ਮੁਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਵਾਈ -- 

ਸ਼ਾਤਿਗੁਰ ਕਾਂ ਬਾਣਾ ਸਤਿ ਸੰਤ ਕਾਰੈ ਜਾਣਹੁ ਗੁਗਨਿਥਹੁ ਗਾੰਡ 

ਕਰਤਾ ਆਨ #ਹਹ ਕਢਾਏ /(ਗੁ. ਗੰ . ੩੦੮)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 
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ਕਹਿ ਕੋ ਇਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਗਰ 

ਜੀਓ ਸ਼ਚਾ ਸੋਚ ਹੈ ਸਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ /ਅਤੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣਾ 

ਬਾਣੀ-ਬਿਉਰਾ 

ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । 'ਸੋਦਰ” ਅਤੇ 'ਸੋਹਿਲਾ” 

` ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੈਬੈਧਿਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 

ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ /ਤਸ਼ ਜੇਵਡੁ ਆਵਠੁ ਨ ਕੌਈ /(ਗੁ . ਗੰ. ੫੧੫)। ਨਾਲ ਗਿਣੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀ' ਭਵਸਾਗਰ ਤੋ ਤਰਨਾ ਇਸ ਬਿਉਰੇ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਸਰਲ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵਸਾਗਰ ਤਾਗੰਆੰ /ਏਤ __ਵੰਡਿਆ ਹੈ -- ਗੁਰਬਾਣੀ, ਭਗਤ-ਬਾਣੀ, ਭੱਟ-ਬਾਣੀ। 

ਉਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੪੪)। ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਣੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 

/ਇਸ਼ ਜਗੁ ਆਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਗ/ਮ ਵਸੋਂ ਆਨੇ ਆਏ/(ਗੁ. ਗੰ. _ 1) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

੬੭)। ਵੇਖੋ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਨਾਮ ਕਾਵਿ'। ਜਪੁਜੀ : ਮੂਲ-ਮੰਤ੍-1, _ਪਉੜੀਆਂ- 

38, ਸਲੋਕ-2! = 41 

ਬਾਣੀ-ਉੱਚਾਰਣ : ਵੇਖੋ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਚਾਰਣ'। (1) ਸਿਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-33, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 
-18, ਪਹਰੇ-2, ਸਲੋਕ-7 

ਬਾਣੀ ਬਨਾਮ ਕਾਵਿ : ਵੇਖੋ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਨਾਮ ਕਾਵਿ'। (ਵਾਰ ਮ.੪ ਵਿਚ) = 60 

੪ (2) ਮਾਝ ਰਾਗ : ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 , ਪਉੜੀਆਂ-27 

ਬਾਣੀ-ਬਿਉਰਾ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਅਤੇ ਸਲੋਕ-46 (ਵਾਰ ਮ. ੧ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੋ ਯਤਨ ਵਿਚ) = 74 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਉਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ _(3) ਗਉੜੀ ਰਾਗ ___: ਚਉਪਦੇ-20, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 
ਕਈ ਫ਼ਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਤਰ -18, ਛੰਤ-2 = 40 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ _ (4) ਆਸਾ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-392, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ-ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਉਰਿਆਂ ਦਾ ੨22, ਪੰਦੋਂ-35 ('ਪਟੀ” 

ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚ), ਛੰਤ-5 , ਪਉੜੀਆਂ- 

ਗਿਣਤੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਦ ਤਕ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ 24 ਅਤੇਂ ਸਲੋਕ-44: (ਵਾਰ 

ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ, ਕਿਉ'ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮ. ੧ ਵਿਚ) = 169 

ਰਚੈਤਾ/ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਭਾਵ ਦੀ (5) ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-2, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-5 
ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦਾ =?ੋ 

ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, __(6) ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ _: ਸਲੋਕ-2 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) 
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ' “ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ” ਵਿਚ ਮਹਲੇ =2 

ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲਾ 28ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦਾ (7) ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-3, ਛੰਤ-2, 

ਹੈ; “ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ” ਮ.੧ ਦੀ 27ਵੀ' ਪਉੜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਲਾਹਣੀਆਂ -5, ਸਲੋਕ-3 

ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ; ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 13 
ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਦੋ (ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ __(8) ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-12, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

ਦੇ ਰਚੇ ਹਨ; ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 4, ਸਲੋਕ-2 (ਵਾਰ ਮ. ੪ 

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇ' ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ _ _ਵਿਚ)= ਕੁਲ 18 

ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਦਰਜ __(9) ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ __: ਚਉਪਦੇ-9, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 
ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਬਿਉਰੇ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ 2,ਛੰਤ-3=14 

1. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਮ. ੫ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 'ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਮ. ੨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਨ। 
2. 'ਸੋਦਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਪੁਜੀ" ਦੀ 27ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
3. ਕਈ ਵਾਰ 12ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ, ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਗਿਣਕੇ ਗਿਣਤੀ 45 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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(20) ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ 

(13) ਸੂਹੀ ਰਾਗ 

(12) ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 

(13) ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 

(14) ਮਾਰੂ ਰਾਗ 

(15) ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ 

(16) ਭੈਰਉ ਰਾਗ 

(17) ਬਸੈਤ ਰਾਗ 

(18) ਸਾਰੈਗ ਰਾਗ 

(19) ਮਲਾਰ ਰਾਗ 

(20) ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ 

4. 

ਕਰ ਤਰ $ੈ 

: ਚਉਪਦੇ-5, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1- 6 

: ਚਉਪਦੇ-9, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

5, ਕੁਚਜੀ-ਸੁਚਜੀ-2, ਛੰਤ- 

5, ਸਲੋਕ-21 (ਵਾਰ ਮ. ੩ 

ਵਿਚ) = 42 

: ਚਉਪਦੇ-4, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

2, ਪਦੇਂ-20 (ਥਿਤੀ ਮ. ੧ 

ਵਿਚ), ਛੰਤ-2, ਸਲੋਕ-2 

(ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 30 

: ਚਉਪਦੇ-11 , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

9, ਪਦੇ-127, (54 “ਓਅੰਕਾਰ” 

ਵਿਚ ਅਤੇ 73 “ਸਿਧਗੋਸਟਿ” 

ਵਿਚ), ਸਲੋਕ-19 (ਵਾਰ ਮ.3 

ਵਿਚ) = 166 

: ਚਉਪਦੇ-12, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

11, ਸੋਲਹੇ-22, ਸਲੋਕ-20 

(18 ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ, 2 

ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਚਉ 

-ਪਦਿਆਂ ਨਾਲ) = 65 

: ਛੰਤ-5, ਪਦੇ-17 ('ਬਾਰਹ- 

ਮਾਹਾ ਮ. ੧ ਵਿਚ) = 22 

: ਚਉਪਦੇ-8, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 = 

੭ 

: ਚਉਪਦੇ-10, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

8=38 

: ਚਉਪਦੇਂ-3, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

2, ਸਲੋਕ-33 (ਵਾਰ ਮ. ੪ 

ਵਿਚ) = 38 

: ਚਉਪਦੇ-9, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-5, 

ਪਉੜੀਆਂ-27 ਅਤੇ ਸਲੋਕ - 

24 (ਵਾਰ ਮ. ੧ ਵਿਚ) = 65 

: ਚਉਪਦੇ-17, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

7=24 
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ਸਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ: 3“ 

ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ- ਨ 

ਧ੍ਰਸੈਗ 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੋ _: 315 

ਵਧੀਕ 

; ਕੁਲ-ਜੋੜ = 958 

ਬਾਣੀ-ਵਾਰ : ਮੂਲ-ਮੰਤ੍-1 , ਚਉਪਦੇ-206, 
ਕੁਲ-ਜੋੜ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-121 , ਛੇਤ-24, 

ਪਉੜੀਆਂ-116, ਸਲੋਕ-260, 

ਪਹਰੇ-2, ਅਲਾਹਣੀਆਂ -5, 

ਕੁਚਜੀ- ਸੁਚਜੀ - 2, ਸੋਲਹੇ- 

22, ਪਦੇ-199 = 958 

ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀਆਂ : ਜੁਪ, ਪਹਰੇ , ਵਾਰ ਮਾਝ, ਪਟੀ, 

ਵਾਰ ਆਸਾ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ, 

ਕੁਚਜੀ-ਸੁਚਜੀ, ਥਿਤੀ, 
ਓਅੰਕਾਰ, ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ, 

ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਵਾਰ ਮਲਾਰ। 

(ਨੋਟ : ਇਸ ਬਿਉਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ 

ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ -- ਦੋ ਸਲੋਕ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ, ਤਿੰਨ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਂਕਾਂ ਵਿਚ) 

2) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 

ਸਲੋਕ = 63 ਸਿਰੀ ਵਾਰ ਮ. ੪-2, ਮਾਝ 

ਵਾਰ ਮ. ੧-12, ਆਸਾ ਵਾਰ 

ਮ. ੧-15, ਸੋਰਠ ਵਾਰ ਮ. 

੪-1, ਸੂਹੀ ਵਾਰ ਮ. ੩-7, 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ. ੩-3, ਸਾਰੰਗ 

ਵਾਰ ਮ. ੪-9, ਮਲਾਰ ਵਾਰ 

ਮ. ੧-5)1 

3) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

(2) ਸਿਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-31 , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

8, ਸਲੋਕ-33 (ਵਾਰ ਮ. ੪ 

ਵਿਚ) = 72 

(2) ਮਾਝ ਰਾਗ : ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-32, ਸਲੋਕ-3 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਮ. ੧ ਦੇ 4 ਸਲੋਕ ਲਿਖੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ" ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ 'ਮਾਝ ਕੀ 
” ਅਤੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਮਹਲਾ 2 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਮ. ੧ ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 113ਵਾਂ ਅਤੇ 124ਵਾਂ ਸਿਰੀ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ ਅਤੇ 120ਵਾਂ (ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ 

ਤੇ ਵਧੀਕ" ਅੰਕ 18) ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੇਵਲ 32ਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 
6. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 33 ਹੈ, ਪਰ 28ਵਾਂ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15ਵਾਂ ਸਾਰੈਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 



ਬਾਣੀ-ਬਿਉਰਾ 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

7) 

(8) 

(9) 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ 

ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ 

ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ 

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 

(10) ਸੂਹੀ ਰਾਗ 

(11) ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 

(12) ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 

(13) ਮਾਰੂ ਰਾਗ 

: ਚਉਪਦੇ-7, 

(ਵਾਰ ਮ. ੧ ਵਿਚ) = 35 

: ਚਉਪਦੇ-18 , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

9, ਛੱਤ-5, ਸਲੋਕ-7 (ਵਾਰ 

ਮ. ੪੩ ਵਿਚ) = 39 

: ਚਉਪਦੇ-13, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

15, ਪਦੇ-18, (ਪਟੀ” 

ਵਿਚ), ਛੰਤ-2 = 48 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 , 

ਪਉੜੀਆਂ-22 ਅਤੇ ਸਲੋਕ-43 

(ਵਾਰ ਮ.੩ ਵਿਚ) = 73 

: ਸਲੋਕ-33 (ਵਾਰ ਮ. ੪ 

ਵਿਚ) = 33 

: ਚਉਪਦੇ-9, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

2, ਛੰਤ-6, ਅਲਾਹਣੀਆਂ- 

4, ਸਲੋਕ-40 (ਵਾਰ ਮ. ੪ 

ਵਿਚ) = 61 

: ਚਉਪਦੇ-12, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

3, ਸਲੋਕ-48 (ਵਾਰ ਮ. ੪ 

ਵਿਚ) = 63 
: ਚਉਪਦੇ-9 = 9 

: ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-4, ਛੰਤ-7, 

ਪਉੜੀਆਂ-20 ਅਤੇ ਸਲੋਕ- 

15 (ਵਾਰ ਮ. ੩ ਵਿਚ) = 

46 

: ਚਉਪਦੇ-6, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 , 

ਪਦੇ-20 (ਸਤਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ), 

ਸਲੋਕ-24 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) 

=5] 

: ਚਉਪਦਾ-1 , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

5, ਪਦੇ-40 ('ਅਨੰਦੁ” ਵਿਚ), 

ਪਉੜੀਆਂ-21 ਅਤੇ ਸਲੋਕ-24 

(ਵਾਰ ਮ. ੩ ਵਿਚ) = 91 

: ਚਉਪਦੇ-5, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 , 

7. ਇਹ ਸਲੋਕ ਕ੍ਰਮਾਂਕ 220 ਉਤੇ ਹੈ। 
8. ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਮਾਂ 52 ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ. ੩ ਵਿਚ ਅਤੇ ੧22ਵਾਂ ਤੇ 123ਵਾਂ 

ਵਡਹੈਸ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ ਕ੍ਮਾਂਕ 113 ਅਤੇ 104. 
9. ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 67 ਸਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿਨ (ਦੋ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ. ੩ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ. ੩ ਵਿਚ) ਪਿਛੇ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 

64 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਮਾਂਕ 2੪ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 
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(14) 

(5) 

(16) 

(37) 

(28) 

4) 

(2) 

ਭੈਰਉ ਰਾਗ 

ਬਸੈਤ ਰਾਗ 

ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ 

ਮਲਾਰ ਰਾਗ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ 

ਕੁਲ-ਜੌੜ 

ਸੁਤੌਤਰ ਬਾਣੀਆਂ : 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ 

ਬਾਣੀ-ਬਿਉਰਾ 

ਸੋਲਹੇ-24, ਪਉੜੀਆਂ-22 

ਅਤੇ ਸਲੋਕ-23 (ਵਾਰ ਮ. ੩ 

ਵਿਚ) = 75 

: ਚਉਪਦੇ-21 , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

2 = 23 

: ਚਉਪਦੇ-20 = 20 

: ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-3 , ਸਲੋਕ-23 

(ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 26 

: ਚਉਪਦੇ-13, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

3, ਸਲੋਕ-27 (ਵਾਰ ਮ. ੧ 

ਵਿਚ) = 43 

: ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-2 

=$9 
: ਸਲੋਕ-1” 

: ਸਲੋਕ-2$ 

:- ਸਲੋਕ-655 

ਕੁਲ-ਜੋੜ = 885 

: ਚਉਪਦੇ-172, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

-91, ਸੋਲਹੇ-24, ਪਦੇ-78, 

ਅਲਾਹਣੀਆਂ-4, ਛੰਤ-20, 

ਸਲੋਕ-411 , ਪਉੜੀਆਂ-85 

=885 

ਪਟੀ, __ਵਾਰ ਗੂਜਰੀ, 

ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਵਾਰ ਸੂਹੀ, 

ਸਤਵਾਰੇ, ਅਨੰਦੁ, _ਵਾਰ 

ਰਾਮਕਲੀ, ਵਾਰ ਮਾਰੂ । 

: ਚਉਪਦੇ-6, ਪਹਰਾ-1 , ਛੰਤ- 

2, ਪਦੋ-6 (ਵਣਜਾਰਾ), 

ਪਉੜੀਆਂ-21 (ਵਾਰ ਮ.੪ 



2) 

3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(24) 

(15) 

(26) 

(17) 

(18) 

(19) 

ਮਾਝ ਰਾਗ 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ 

ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ 

ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ 

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 

ਟੋਡੀ ਰਾਗ 

ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ 

ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ 

ਸੂਹੀ ਰਾਗ 

ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 

ਨਟਨਾਰਾਇਨ ਰਾਗ : 

ਵਿਚ) = 35 

: ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1, 

ਸਲੋਕ-2 (ਵਾਰ ਮ. ੧ ਵਿਚ) 

=10 

: ਚਉਪਦੇ-32, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

2, (ਕਰਹਲੇ), ਪਉੜੀਆਂ- 

28, ਅਤੇ ਸਲੋਕ-53 (ਵਾਰ 

ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 115 

: ਚਉਪਦੇ-16 (ਸੋਪੁਰਖ ਸਹਿਤ), 

ਛੰਤ-14 = 30 

: ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1=8 

: ਚਉਪਦੇ-6 = 6 

: ਛੱਤ-6, ਪਉੜੀਆਂ-21 ਅਤੇ 

ਸਲੋਕ-2 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) 

=29 

: ਚਉਪਦੇ-3, ਛੰਤ-6, (ਦੋਂ 

ਘੜੀਆਂ ਸਹਿਤ), ਪਉੜੀਆਂ 
-21 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 

30 

: ਚਉਪਦੇ-9, ਪਉੜੀਆਂ-29, 

ਅਤੇ ਸਲੋਕ-7 (ਵਾਰ ਮ. ੪ 

ਵਿਚ) = 45 

: ਚਉਪਦੇ-13, ਛੰਤ-1 = 14 

: ਚਉਪਦੇ-11 = 11 

: ਚਉਪਦੇ-) = 1 

: ਚਉਪਦੇ-6 = 6 

: ਚਉਪਦੇ-2, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 = 

3 

: ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

6, ਛੰਤ-6 = 23 

: ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

6, ਛੰਤ-2, ਪਉੜੀਆਂ-13 

ਅਤੇ ਸਲੌਕ-1 (ਵਾਰ ਮ. 8 

ਵਿਚ) = 29 

: ਚਉਪਦੇ-6 = 6 

: ਚਉਪਦਾ-6 = 6 

ਚਉਪਦੇ-9, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-6 

275 

(20) ਮਾਲੀਗਉੜਾ ਰਾਗ : 

: ਚਉਪਦੇ-8, ਸੋਲਹੇਂ-2, ਸਲੋਕ (23) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

5) 

(3) 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ 

ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ 

ਭੈਰਉ ਰਾਗ 

ਬਸੰਤ ਰਾਗ 

ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ 

ਮਲਾਰ ਰਾਗ 

ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ 

ਕਲਿਆਨ ਰਾਗ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ 

ਸਲੋਂਕ ਵਾਰਾ ਤੇ 

ਕੁਲ-ਜੋੜ 

ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀਆਂ : 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ 

ਬਾਣੀ-ਬਿਉਰਾ 

=15 

ਚਉਪਦੇ-6 = 6 

-3 (ਵਾਰ ਮ. ੩ ਵਿਚ) =13 

: ਛੰਤ-4=4 

: ਚਉਪਦੇ-2 = 2 

: ਚਉਂਪਦੇ-7 = 7 

: ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1=8 

: ਚਉਪਦੇ-13, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-2, 

ਪਉੜੀਆਂ-35 ਅਤੇ ਸਲੋਕ-6 

(ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 56 

$ ਚਉਪਦੇ-9 = 9 

: ਚਉਪਦੇ-12, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

6, _ਪਉੜੀਆਂ-15 ਅਤੇ 

ਸਲੋਕ-30 (ਵਾਰ ਮ. 8 ਵਿਚ) 

= 63 

: ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-6 

= 3 

: ਚਉਪਦੇ-7 = 7 

: ਸਲੋਕ-30 = 30 

ਕੁਲ-ਜੋੜ = 640 

: ਚਉਪਦੇ-240, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

-34, ਪਹਰਾ-1 , ਸੋਲਹੇ-2, 

ਛੱਤ-40, ਪਦੇ-6, ਸਲੋਕ- 

134, ਪਉੜੀਆਂ-183 = 

640 

ਪਹਰਾ, ਵਾਰ ਸਿਰੀ, ਵਾਰ 

ਗਉੜੀ, ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ 

ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ, ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ, 

ਵਾਰ ਬਿਲਾਵਲ, _ ਵਾਰ 

ਸਾਰੰਗ, ਵਾਰ ਕਾਨੜਾ। 

: ਚਉਪਦੇ-30, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

3, ਪਹਰਾ-1 , ਛੰੱਤ-2 , ਸਲੋਕ- 

7 (ਇਕ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ ਪੰਜ 

ਛੰਤ ਅੰਕ 2 ਨਾਲ ਡਖਣਿਆਂ 



ਬਾਣੀ-ਬਿਉਰਾ 

0) 

(3) 

(4) 

5) 

(6) 

(7) 

(8) 

ਮਾਝ ਰਾਗ 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ 

ਆਸਾ ਰਾਗ 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ 

ਵਡਹੇਸ ਰਾਗ 

ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ 

(10) ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ)= 42 
: ਚਉਪਦੇ-43, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

5, ਪਦੇ-18 (ਬਾਰਹਮਾਹਾ-14 

ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰੈਣਿ-4)= 66 

: ਚਉਪਦੇ-172, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

-39, (24 'ਸੁਖਮਨੀ” ਵਿਚੋਂ), 

ਛੈਤ-4, ਪਦੇ-72 (55 “ਬਾਵਨ- 

ਅਖਰੀ” ਵਿਚ, 17 “ਥਿਤੀ” 

ਵਿਚ), ਸਲੋਕ-148 (1 ਛੰਤ 

ਅੰਤ 3 ਨਾਲ, 56 'ਬਾਵਨ- 

ਅਖਰੀ” ਵਿਚ, 24 'ਸੁਖਮਨੀ” 

ਵਿਚ, 17 “ਥਿਤੀ” ਵਿਚ, 8 

ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ, 42 ਵਾਰ 

ਮ. ੫ ਵਿਚ), ਪਉੜੀਆਂ- 
26, (5 ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ 

ਅਤੇ 21 ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ) 

= 461 

: ਚਉਪਦੇ-164 (ਧੰਨੇ ਭਗਤ 

ਦੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚਲੇ 

ਇਕ __ ਸ਼ਬਦ _ ਸਮੇਤ), 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-5 (ਤਿੰਨ 

ਬਿਰਹੜਿਆਂ ਸਹਿਤ), ਛੰਤ- 

14, ਸਲੋਕ-5 (ਛੰਤ ਅੰਕ 4- 

7 ਅਤੇ 9 ਨਾਲ) = 188 

: ਚਉਪਦੇ-32, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

2, ਪਉੜੀਆਂ-21 ਅਤੇ 

ਸਲੋਕ-42 (ਵਾਰ ਮ.ਪ 

ਵਿਚ) - 97 
: ਚਉਪਦੇ-38 = 38 

: ਚਉਪਦਾ-1 , ਛੱਤ-9, ਸਲੋਕ 

-2 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) =12 

: ਚਉਪਦੇ-9, ਛੰਤ-6, ਸਲੋਕ- 

4 (ਛੰਤ ਅੰਕ 2 ਨਾਲ) =16 

: ਚਉਪਦੇ-94 , ਅਸ਼ਟਪਦੀ-3, 

੩ 97 

: ਚਾਉਪਦੇ-58 , ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1, 

ਛੰਤ-1 =60 
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(13) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(27) 

(18) 

(19) 

(20) 

(23) 

(22) 

(23) 

(24) 

ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ 

ਟੋਡੀ ਰਾਗ 

ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ 

ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ 

ਸੂਹੀ ਰਾਗ 

ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 

ਗੈਂਡ ਰਾਗ 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 

ਨਟਨਾਰਾ!ਏਨ ਰਾਗ : 

ਮਾਲੀਗਉੜਾ ਰਾਗ : 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ 

ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ 

ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ 

ਭੈਰਉ ਰਾਗ 

ਬਾਣੀ-ਬਿਉਰਾ 

: ਚਉਪਦੇ-13, ਛੰਤ-3, ਸਲੋਕ 

-45 (40 ਸਲੋਕ ਵਾਰ ਮ. ੫ 

ਵਿਚ, 5 ਸਲੋਕ ਛੰਤ ਅੰਕ 2 

ਨਾਲ), ਪਉੜੀਆਂ-20 (ਵਾਰ 
ਮ. ੫ ਵਿਚ)= 81 

: ਚਉਪਦੇ-30 = 30 

: ਚਉਪਦਾ-1 =1 

: ਚਉਪਦੇ-5 = 5 

: ਚਉਪਦੇ-59 ('ਗੁਣਵੰਤੀ' ਵਾਲੇ 

ਚਉਪਦੇ ਸਹਿਤ), ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 
-5,ਛੰਤ-11-75 

: ਚਉਪਦੇ-129,ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

-2, ਛੰਤ-5, ਸਲੋਕ-1 (ਛੱਤ 

ਅੰਕ 4 ਨਾਲ) = 137 

: ਚਉਪਦੇ-22, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 

=23 

: ਚਉਪਦੇ-60, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

8, ਛੰਤ-5 ('ਰੁਣਝੁੰ ਨਝਣਾ” 

ਸਹਿਤ), _ਪਦੇਂ-8 (“ਰਤੀ” 

ਵਿਚ), ਸਲੋਕ-65 (44 

ਸਲੋਕ ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ, 16 

“ਰਤੀ” ਵਿਚ, 1 ਅਸ਼ਟਪਦੀ 

ਅੰਕ 7 ਨਾਲ, 4 ਛੰਤ ਅੰਕ 4 

ਨਾਲ), ਪਉੜੀਆਂ-22 (ਵਾਰ 

ਮ. ੫ ਵਿਚ) = 168 

ਚਉਪਦੇ-10 = 10 

ਚਉਪਦੇ-8 = 8 

: ਚਉਪਦੇ-32 (ਦੋ ਮਾਰੂ ਅੰਜਲੀ 

ਵਾਲੇ), ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-8 (ਦੋਂ 

ਮਾਰੂ ਅੰਜਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ), 
ਸੋਲਹੇ-14, ਸਲੋਕ-71 (69 

ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ 

ਮ. ੩ ਵਿਚ), ਪਉੜੀਆਂ-23 

(ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ) = 148 

: ਛੱਤ-1 = 1 

: ਚਉਪਦੇ-15, ਛੰਤ-1 = 16 

: ਚਉਪਦੇ-58 (ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ 
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ਵਿਚਲੇ ਅੰਕ 12 ਵਾਲੇ ਬਾਣੀਵਾਰ : ਚਉਪਦੇ-1349, 

ਸਹਿਤ), ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-3 = ਕੁਲ-ਜੋੜ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-92, ਪਹਰਾ-1 , 

61 ਸੋਲਹੇ-14, ਛੌਤ-62, ਪਦੇ- 

(25) ਬਸੈਤ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-21 , ਅਸ਼ਟਪਦੀ-2, 98, ਸਲੋਕ-551, ਪਉੜੀਆਂ 

ਪਉੜੀਆਂ-3 (ਵਾਰ ਮ. ੫ -117, ਸਵੱਯੇ-20 = 2304 

ਵਿਚ) = 26 ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀਆਂ : ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ, 

(26) ਸਾਰੈਗ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-140 (ਇਕ ਸੂਰਦਾਸ ਸੁਖਮਨੀ, ਥਿਤੀ, _ਪਹਰਾ, 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਾਲਾ), ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- ਦਿਨ-ਰੈਣ , ਬਿਰਹੜੇ, 

2, ਛੰਤ-1, ਸਲੋਕ-3 ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਰੁਤੀ, ਅੰਜਲੀਆਂ, 

ਪਉੜੀ-1 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) ਵਾਰਾਂ ਛੇ (ਗਉੜੀ, ਗੂਜਰੀ, 

=147 ਜੈਤਸਰੀ, ਰਾਮਕਲੀ, ਮਾਰੂ, 

(27) ਮਲਾਰ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-30, ਛੰਤ-1, ਬਸੈਤ)। 

ਪਉੜੀ-1 ਅਤੇ ਸਲੋਕ-2 _ 6) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 

(ਵਾਰ ਮ. ੧ ਨਾਲ) = 34 ਚਉਪਦੇ : 59 

(28) ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ __ : ਚਉਪਦੇ-50, ਛੰਤ-1 = 53 (ਗਉੜੀ-9, _ ਆਸਾ-1, 

(29) ਕਲਿਆਨ ਰਾਗ _: ਚਉਪਦੇ-10 = 10 ਦੇਵਰੀਧਾਰੀ-3, ਬਿਹਾਗੜਾ- 

(30) ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ __: ਚਉਪਦੇ-15, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 1, ਸੋਰਠਿ-12, ਧਨਾਸਰੀ-4, 

3=18 ਜੈਤਸਰੀ-3, ਟੋਡੀ-1, 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ : ਸਲੋਕ-67 = 67 ਤਿਲੈਗ-3, ਰਾਮਕਲੀ-3, 

ਸਲੋਕ ਮਾਰੂ-3, ਬਿਲਾਵਲ-3, 

ਗਾਥਾ : ਸਲੋਕ-24 = 24 ਬਸੈਤ -5, ਸਾਰੈਗ-4, 

ਫੁਨਹੇ : ਸਲੋਕ-23 = 23 ਜੈਜਾਵੰਤੀ-4) 

ਚਉਬੋਲੇ : ਸਲੋਕ-11 = 11 ਸਲੋਕ ਵਿ 

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ : ਸਲੋਕ-2%= 2 ਕੁਲ-ਜੋੜ = 116 

ਪ੍ਕਰਣ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ 

ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ : ਸਲੋਕ-6! = 6 (1) ਸਧਨਾ : ਸ਼ਬਦ-1 (ਬਿਲਾਵਲ) = 3 

ਪ੍ਰਕਰਣ (2) ਸੁੰਦਰ : ਪਦੋ-6 (ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ) = 6 

ਸਵੱਯੇ : ਸਵੈਯੇ-20 = 20 (3) ਸੂਰਦਾਸ : ਸ਼ਬਦ-1 (ਸਾਰਗ) = 1 

ਸ੍ਰੀਮੁਖਬਾਗਹ (4) ਸੈਣ : ਸ਼ਬਦ-1 (ਧਨਾਸਰੀ) = 1 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ _: ਸਲੋਕ-22 = 22 (5) _ਕਬੀਰ : ਸ਼ਬਦ _(ਸਿਰੀ-2, ਗਉੜੀ- 

ਵਧੀਕ 143, ਆਸਾ-37, ਗੂਜਰੀ- 

ਮੋਦਾਵਣੀ : ਸਲੋਕ-2 = 2 2, ਸੋਰਠਿ-11, ਧਨਾਸਰੀ-5, 

ਕੁਲ-ਜੋੜ = 2304 ਤਿਲੈਗ-1, ਸੂਹੀ-5, 

10. ਇਥੇ ਪੰਜ ਸਲੋਕ ਮ. ੫ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ (ਕੁਮਾਂਕ 210, 211, 214) ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ ੫ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ 

ਹਨ ਕ੍ਮਾਂਕ 209 ਅਤੇ 221)। 

11. ਇਥੇ ਕੁਲ ਅੱਠ ਸਲੋਕ ਮ. ੫ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ (ਕਰਮਾਂਕ 75, 105, 108-111) ਇਥੇ ਗਿਣੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ (ਕ੍ਰਮਾਂਕ 82 ਅਤੇ 83) 

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ ਗਿਣੌ ਹਨ। 
32. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 74 ਸ਼ਬਦ, 45 ਪਦੇ 'ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ” ਦੇ, 16 ਪਦੇ 'ਥਿਤੀ' ਦੇ ਅੜੇ 8 ਪਦੇ 'ਵਾਰਸਤ' ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
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ਬਿਲਾਵਲ-12, ਗੋਂਡ-11, (15) ਰਵਿਦਾਸ : ਸ਼ਬਦ (ਸਿਰੀ-1, ਗਉੜੀ-5, 
ਰਾਮਕਲੀ-12, ਮਾਰੂ-12, ਆਸਾ-6, ਗੂਜਰੀ-1 , 
ਕੇਦਾਰਾ-6, ਭੈਰਉ-19%, ਸੋਰਠਿ-7?, ਧਨਾਸਰੀ-3, 
ਬਸੈਤ-8, ਸਾਰੈਗ-3, ਜੈਤਸਰੀ-1 , ਸੂਹੀ-3, 
ਪ੍ਭਾਤੀ-5) = 294 ਬਿਲਾਵਲ-2, ਗੌਂਡ-2, 
ਸਲੋਕ”" (ਥਿਤੀ-1 ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ-1 , ਮਾਰੂ-2, 
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਪ੍ਕਰਣ- ਕੇਦਾਰਾ-1 , ਭੈਰਉ-1, 
237)= 238 ਬਸੈਤ-1 , ਮਲਾਰ-3) = 40 
ਕੁਲ ਜੋੜ = 532 (36) ਰਾਮਾਨੰਦ : ਸ਼ਬਦ (ਬਸੈਤ-1)= 1 

(6) ਜੈਦੇਵ : ਸ਼ਬਦ (ਗੂਜਰੀ-1 , ਮਾਰੂ-1)= 2 ਕੁਲ ਜੋੜ = 775 
(7) ਤੈਲੋਚਨ : ਸ਼ਬਦ (ਸਿਰੀ-1 , ਗੂਜਰੀ-2, _ ਭੱਟ ਬਾਣੀ 

ਧਨਾਸਰੀ-1) = 4 ਭੱਟ : ਸਵੱਯੋਂ = 123 
(8) ਧੰੈਲਾ : ਸ਼ਬਦ (ਆਸਾ-2, ਧਨਾਸਰੀ- (ਕਲ੍ਹਸਹਾਰ-54, ਜਾਲਪ-5, 

= 1)=3 ਕੀਰਤ-8 , ਭਿਖਾ-2, ਸਲ੍ਹ-3, 
(9) ਨਾਮਦੇਵ : ਸ਼ਬਦ (ਗਉੜੀ-1, ਆਸਾ-5, ਭਲ੍ਹ-1, ਨਲ੍ਹ-16, 

ਗੂਜਰੀ-2, ਸੋਰਠਿ-3, ਗਯੋਦ-13, ਮਥੁਰਾ-14, 
ਧਨਾਸਰੀ-5, ਟੋਡੀ-3, ਬਲ੍ਹ-5 , ਹਰਬੈਸ-2)। 
ਤਿਲੈੰਗ-2, ਬਿਲਾਵਲ-1 , ਮਰਦਾਨਾ : ਸਲੋਕ-3£ = 3 
ਗੌਂਡ-7, ਰਾਮਕਲੀ-4, ਸਤਾ ਬਲਵੰਡ __ : ਪਦੇ-8 (ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ) = 8 
ਮਾਲੀਗਉੜਾ-3, ਮਾਰੂ-1 , ਕੁਲ-ਜੋੜ = 134 
ਭੈਰਉ-12, ਬਸੰਤ-3, ਰਾਗਮਾਲਾ : ਦੋਹਰੇ-5 , ਚੌਪਈ-ਜੁੱਟ-7 = 12 
ਸਾਰੈਗ-3, ਮਲਾਰ-2, ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਬਾਣੀਵਾਰ : ਮੁਲਮੰਤ੍-1, 
(10) ਪਰਮਾਨੰਦ 2) ਕੁਲ-ਅੰਕ ਚਉਪਦੇ-2026, 
(11) ਪੀਪਾ : ਸ਼ਬਦ (ਧਨਾਸਰੀ-1) = 1 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-338, ਪਹਰੇ- 
(12) ਫਰੀਦ : ਸ਼ਬਦ (ਆਸਾ-2, ਸੂਹੀ-2) = 4 4, ਅਲਾਹਣੀਆਂ-9, ਕੁਚਜੀ 

ਸਲੋਕ = 112%- 116 -ਸੁਚਜੀ-2, ਪਦੇ-381, ਛੌਤ 
(13) ਬੇਣੀ : ਸ਼ਬਦ (ਸਿਰੀ-1 , ਰਾਮਕਲੀ-1 , -146, ਸਲੋਕ-1476, 

ਪ੍ਭਾਤੀ-1) = 3 ਪਉੜੀਆਂ-501 , ਸੋਲਹੇ-62, 
(14) ਭੀਖਣ : ਸ਼ਬਦ (ਸੋਰਠਿ-2)= 2 ਸਵੱਯੋ-20 = 4966 

13. ਇਥੇ ਕੁਲ 20 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ :2ਵਾਂ ਮਹਲੇ ੫ ਦਾ ਰੋਣ ਕਾਰਣ ਰਚੈਤਾ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। 
34- ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ਮ. ੩ ਨਾਲ ਇਕ ਸਲੋਕ, ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਨਾਲ ਇਕ ਸਲੌਕ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ_ ੩ ਨਾਲ ਆਏ ਦੋ ਸਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ-ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਕੁਮਵਾਰ ਅੰਕ 29, 33, 58 ਅਤੇ 65 ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
15. ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕੁਲ 243 ਸਲੋਕ ਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਲੇ ੧ ਦਾ ਇਕ (ਅੰਕ 220) ਅਤੇ ਮਹਲੇ ੫ ਦੇ ਪੰਜ (209-11, 214, 221) ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਰਚੈਤਾ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਹਨ। ̀ 
16. ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਕੁਲ 130 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੋ 4 (ਕੁਮਾਂਕ 32, 113, 120, 124), ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 5 (ਕੁਮਾਂਕ 13, 52, 304, 122, 123), ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ 3 (ਕੁਮਾਂਕ 121), ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 8 (75, 82, 83, 1065, 308-131), ਕੁਲ 18 ਸਲੋਕ ਇਥੋਂ ਛਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚੈਤਾ-ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
7. ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਮੰਨਿਆ ਰੇ। 



ਬਾਣੀ-ਬਿਉਰਾ (ਪੁਸਤਕ) 

ਬਾਣੀਕਾਰ : ਮ. ੧-958,ਮ. ੨-63,ਮ. 

ਅਨੁਸਾਰ ੩-885,ਮ. ੪-640,ਮ.੫- 

ਕੁਲ-ਅੰਕ 2304,ਮ.੯-116 = 4966 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ 

ਬਾਣੀਕਾਰ : ਸਧਨਾ-1 , ਸੁੰਦਰ-6, 

ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਦਾਸ-1 , ਸੈਣ-1, 

ਕੁਲ-ਜੋੜ ਕਬੀਰ-532, ਜੈਦੇਵ-2, 

ਤੈਲੋਚਨ-4, ਧੰਨਾ-3, 

ਨਾਮਦੇਵ-61 , ਪਰਮਾਨੰਦ-1, 

ਪੀਪਾ-1 , ਫਰੀਦ-116, 

ਬੇਣੀ-3, ਭੀਖਨ-2, ਰਵਿਦਾਸ 

-40, ਰਾਮਾਨੰਦ-1 = 775 

ਭੱਟ-ਬਾਣੀ 

ਬਾਣੀਕਾਰ : ਭੱਟ-123, ਮਰਦਾਨਾ-3 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਾ-ਬਲਵੰਡ-8 = 134 

ਕੁਲ-ਜੋੜ 

ਰਾਗਮਾਲਾ 30 

ਕੁਲ-ਜੋੜ : ਗੁਰਬਾਣੀ-4966, ਭਗਤ- 

ਬਾਣੀ-775, ਭੱਟ-ਬਾਣੀ- 

134, ਰਾਗਮਾਲਾ-12, 

=5887 

ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ (ਪੁਸਤਕ) : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਠ ਕੇ 

ਅਧਿਐਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ 'ਨਿਰਗੁਣੀਆਰਾ” ਦੇ 

ਇਕ ਟੈਕਟ ਰਾਹੀ' ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈੈਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੈਨ 

1902 ਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਮਿ੍ਤੂ (ਸੈਨ 1908 ਈ.) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 

ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸਕਰਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 1945 

ਈ. ਵਿਚ 'ਨਿਰਗੁਣੀਆਰਾ' ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ 

ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ। 
ਇਸ ਟੈਕਟ ਦੇ ਆਰੋਭ ਵਿਚ “'ਉਥਾਨਕਾ' ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ 

ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ 

ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ 

ਬਾਬਰ (ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ) 

ਬੀੜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ 

ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ 

ਇਕ ਹੋਰ ਉਤਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਚੌਥੀ ਬੀੜ 

ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਹੈ। 

ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ. 

ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ 74 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ 

ਸੂਚਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਲਾਂ 

ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੂਪਾਂ, 'ਸੁਧ' ਜਾਂ 'ਸੁਧ ਕੀਚੈ" ਉਕਤੀਆਂ, 

ਬਾਣੀ ਸਿਰ-ਲੇਖਾਂ, ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ, ਰਾਗਾਂ, ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਆਖ਼ੀਰ 

ਉੱਤੇ 44 ਚੱਕਰਾਂ ਰਾਹੀ' ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਸਮੇਟੇ ਹਨ। 

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਉਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ 

ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਿਆ ਹੈ। 

ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ : ਵੇਖੋ “ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ”। 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ : ਵੇਖੋ 'ਸੁਲਤਾਨ”। 

ਬਾਦੀ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ 

ਵਿਪਰੀਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ “ਖੋਜੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - 

ਖੋਜਾਂ ਉਪਜੈ ਝਾਦਾ /ਇਿਨਸ਼ੈ ਹਉਂ ਬਲ ਝੱਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ / 

(ਗੁ.ਗੀੰ. ੧੨੫੫)। 

ਬਾਬਰ (ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ) : ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 

ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1483 ਈ. ਵਿਚ 

ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫ਼ਰਗਨਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੈਮੂਰ 

ਦੀ ਛੋਵੀ' ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਦੂਰ- 
ਅੰਦੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਮਰ 

ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਤਲਗ਼-ਨਿਗਾਰ-ਖਾਨਮ ਸੀ ਜੋ 



ਬਾਬਰ (ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ) 

ਚੁਗਤਾਈ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋ' ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 
“ਚੁਗੱਤਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਰ੍ਹਾਂ 
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ 
ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 
ਸਮਰਕੰਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ 
ਨੇ ਕਾਬਲ ਵਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਉਤੇ 
ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 
ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1519 ਈ. ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 
ਸੋਨ 1520 ਈ. ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਕ ਇਲਾਕਾ ਗਾਹ 
ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਦਪੁਰ (ਏਮਨਾਬਾਦ) ਨਗਰ ਨੂੰ 
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਲ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਬਾਬਰਵਾਣੀ” ਵਿਚ ਬੜੇ ਯਥਾਰਥ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ -- ਬਾੜਰਵਾਣ? /ਫ/ਨ ਗਈ 
ਕਾਰ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ /(ਗੁ . ਗੰ. ੪੧੭)। 

ਫਿਰ ਸੈਨ 1524 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਦੀਆਂ ਦੀ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਲਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ 
ਇਬ੍ਾਹੀਮ ਲੋਦੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਉਲਟਣਾ ਚਾਹਿਆ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਲਮ ਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੈਨ 1524 ਈ. ਵਿਚ 
ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ 
ਤਕ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਗ 
ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਤਕ ਖ਼ੂਬ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਇਸ 
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਲਾਹੌਰ ਸਹਰ 
ਜਹਰ ਕਹਰ ਸ਼ਵਾ ਪਹਰ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੪੧੨)। ਇਸ ਤੋਂ' ਬਾਦ 
ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਪੂਰੀ 
ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ 
ਨੇ ਸੈਨ 1526 ਈ. ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 
ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਨੀਪੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਦੀ 
ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੜੇ 
ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਦਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਸੰਨ 1527 ਈ. 
ਵਿਚ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ 
ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੋ । ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ 
ਨਾਲ ਲੜਨ ਵੇਲੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ-ਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ 

280 ਬਾਬੇ ਸੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ 

ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੌਕ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ 
ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖੀ। 

ਕਾਫ਼ੀ ਸੈਘਰਸ਼-ਪੂਰਣ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 
ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਬਦਖ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰ ਚਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇ' 
ਬਾਦ ਬਾਬਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਮਾਲੂੰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ 
ਹੋ ਗਈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ 
ਉਮਰ ਵਾਰ ਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ 
ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ 
ਸਿਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 26 ਦਸੰਬਰ, 1530 ਈ. ਨੂੰ 
ਇਸ ਦਾ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਦ੍੍ਿੜ੍ਹ ਸਾਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਧੀੜਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ 
ਜੋ ਬੋਲ ਫੁਟੇ।'ਬਾਬਰਵਾਣੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋ' 
ਉਸ ਬਾਣੀ (ਆਸਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ 11) ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ -- 
ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੁਗੱਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗਿ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ / ਬਾਲਰਵਾਣਨ 
/ਛਾਹਾ ਗਣ ਕੁ/ਏਰ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾ/ਇ/(ਗੁ . ਗੰ . ੪੧੭)। ਇਥੇ 
ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ; ਹੁਕਮ 
ਆਦਿ। 

ਬਾਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਚਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ 
ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਤਿਕਰਮ ਨਾਲ ਹੈ, 
“ਬਾਬਰਵਾਣੀ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ -- (1) ਸ਼ਰਾਸ਼ਾਨ ਖਸ਼ਮਾਨਾ 
ਕੀਆ /ਹੌਦੁਸ਼ਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ, (2) /ਜੈਨ ਨੈ ਸ਼ੋਹਨਿ 
ਪਟਆ ਆਗ ਪਏ ਸੰਧੂਰ, (3) ਕਾਹਾ ਸ਼ ਧੌਲ ਤਲੌਲਾ ਘੋੜੇ 
ਕਾਹਾ ਡੇਰੀਂ ਸ਼ਹਨਾਏ, (4) ਜਸ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕਾ ਬਾਣ? 
ਤੰਸ਼ੜਾ ਕਗਾੀ /ਗਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ 
ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ 
ਵਿਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤਿ ਆਕ੍ਰਂਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। 

ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ 
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ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੋਰ ਹਨ-“ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ” ਅਤੇ 

“ਸੈਸਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਂ 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਸਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 

ਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 

ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਚੰਦ ਭਲਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ 

ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਭਲਾ (371, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਜਲੈਧਰ, ਜਾਂ 

ਕਿੰਗਜ਼ ਹੋਟਲ, ਨੇੜੇ ਰੇਡੀਉ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਲੈਧਰ) ਪਾਸ ਪਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 

(ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ 

ਸਿੰਘ) ਪਾਸ ਸੁੰਦਰ ਕੁਟੀਆ, ਪਿੰਜੋਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵਸ ਦੀ 

ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਦਾ 

ਅਵਸਰ ਬਾਵਾ ਪ੍ਰੋਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਨੂੰ ਸੈਨ 1945 ਈ. ਵਿਚ 

ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਉਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ 

ਨੋਟਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਜੋ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਨੇ 

ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ “ਆਲੋਚਨਾ” (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 

1984 ਅੰਕ) ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ 'ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਆਰਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 

ਛਾਪੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਗਾਥਾ 

ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਚਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਾਵਾ 

ਪ੍ਰੋਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 
ਨਿਠ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਪਰੀਖਣ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਨ 

ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ “ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੋਥੀਆਂ” (11੬ 

001096੮81 26005) (ਵੇਖੋ) ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੈਨ 

1996 ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ' ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ 

ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੱਥਾਰਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 

ਹੈ। ਪੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੈਪਾਦਿਤ “ਅਹੀਆਪੁਰ 

ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ” ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਵੇਖੋ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 1998 ਈ. ਵਿਚ 
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ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਜੋ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਧਾਰਣਾ ਤੋਂ ਆਜਾਂਤ 
ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 

ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਤੋ` ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁਪ ਹੈ। ਪਰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਬਾਣੀ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ, 

ਉਹ ਬਾਣੀ-ਪੋਥੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੋਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਹ 

ਬਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਗੁਟਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ/ਅਨੁਯਾਈਆਂ 

ਪਾਸ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਤੀਜਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ 

ਰਬਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤਕ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਰੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਢਲੇ 

ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ 

ਪੋਥੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਲ ਭੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਚਲਦੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੋਥੀ ਭਲਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦਾਜ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ 

ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ 

ਸਵ. ਬਾਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, (534, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, 

ਜਲੰਧਰ) ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 

ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 

ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋਣ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦ ਹੋਈ ? ਇਸ ਬਾਰੇਂ 

ਬਾਵਾ ਪ੍ਰੋਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਰੈਭ ਸੰਮਤ 1627 

ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ (ਸੰਨ 1570 ਈ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਮਤ 1629 ਭਾਦੋ ਦੀ 10 (ਸੰਨ 

1572 ਈ.) ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ! ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਛਡੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਿਚੋ ਪਾਠ ਦੇ 
ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਸੈਮਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ' -- 

ਸੰਮਤੁ ੧੬੫੨ ਮਾਘ ਵਦੀ 3 ਪਾਥ /ਲੈਥਾਂ ਗੁਰ ਆੜੈਰ ਬਾਬੇ 

ਨਾਮ ਕਰਤਾਲੂ ਨਿਰਭਉ /ਨੇਰੰਕਾਰ ਅਜੂਨ ਸਭਓਂ / ਇਸ 
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ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਪੈ. ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਤੋ ਅਗੇ ਦਰਜ ਵਰ-ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ 

ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੰ . ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਸੈਮਤ 1627 ਬਿ.-1629 ਬਿ. ਵਿਚ 

ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੈਨ 1581 ਈ. ਤੋ 1610 ਈ. (1637 ਬਿ.- 

1667 ਬਿ.) ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਸੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਸੈਮਤ ਦੇ ਇਸ 

ਕਾਲ-ਖੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ 

ਹੈ-ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋ' ਕਿਤੇ ਦਰੁਸਤ ਸੈਮਤ 

ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ? 

ਉਪਰੋਕਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਮਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ “ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ 
ਪੋਥੀ” (ਪੰਨਾ 299) ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ--“(4) ਮੈ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸੰਪਾਦਕ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ 

ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੀ। (5) 

ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 

ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੌ. ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰਵ- 
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ਪਟਿਆਲੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ 

ਮੋਲਾ ਸਿੰਘ (1924 ਈ.) ਨੇ ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੋ ਦਹਾਕੇ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹੀਆਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 

ਬਾਵਾ ਚਾਨਣ ਮਲ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਚੰਦ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 

ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਵੇ' ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਲੈਧਰ ਲਿਆਉਂਦੀ 

ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਬਾਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ-ਮਰਦਾਨ ਲੈ 

ਗਏ। ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ 

ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 

ਪਿੰਜੋਰ ਲੈ ਗਏ। 

ਬਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ 

ਆਕਾਰ 13%9% (ਇੰਚ) ਹੈ।ਹਰ ਇਕ ਪੰਨੇ ਉਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ 

ਦੋ ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪੰਨੇ 

ਉਤੇ 13, 13 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ 13, 

13 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਲਮਾਈ ਅੱਧੀ ਇੰਚ 

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਧਾਰਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਘੜਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਛਡੇਂ 

ਪੱਤਰਿਆਂ ਉਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ/ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ 

ਕਿਸੇ ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਭ੍ਰਾਂ ਤੀਆਂ ਪਸਰ 

ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ 

ਪ੍ਬੀਨਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਸਾਮਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ 

ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਧੀ ਇੰਚ ਤੋਂ ਇਕ 

ਸੂਤਰ ਘਟ। ਕਈਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਕਾਰ ਤੋ 
ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਧ-ਘਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਕਾਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅੱਠ 

ਰਾਗਾਂ - ਸੂਹੀ, ਪਰਭਾਤੀ, ਧਨਾਸਰੀ, ਬਸੰਤ, ਭੈਰੋ , ਮਾਰੂ , 

ਕੇਦਾਰਾ ਅਤੇ ਤਿਲੈਗ -- ਤਿੰਨ ਗੁਰੂਆਂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਫੂ 
ਅੰਗਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ) ਅਤੇ ਨੌ ਭਗਤਾਂ (ਕਬੀਰ, 

ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਹੀ ਨਿਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋ” 

ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਖੋਦ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਕੀਰਣਤਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ 
ਹੀ ਇਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਲਨ-ਕਾਲ ਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬੀੜ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 
ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸੈਨ 

1895 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋ' ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 

ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਬੇਣੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਜੈਦੇਵ, 

ਧੰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਣ) ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ - ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਫ਼ 
- ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ, 

ਵਡਹੈਸ, ਬਿਲਾਵਲ ਅਤੇ ਮਲਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਬਦ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ 

ਵੀ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਮਵਾਰ ਇਕ 

ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠਾਂਤਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਪਿੰਜੌਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਗਾਂ (ਰਾਮਕਲੀ, 
ਸੋਰਠਿ, ਸਾਰੰਗ ਅਤੇ ਮਲਾਰੁ) ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭਗਤਾਂ (ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, 

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਅਤੇ ਭੀਖਨ) ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੈਗ੍ਹੀਤ ਹੈ। 



ਬਾਬੇ ਸੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ (ਪੁਸਤਕ) 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਗੁਰੂ 

ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਕਈ ਤੱਥ ਅਤੇ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-(1) ਅਨੇਕ ਪਾਠਾਂਤਰ ਹੋਣਾ; (2) 

ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਰਲਗਡ ਹੋਣਾ; (3) ਕਿਤੇ ਰਚੈਤਾ ਗੁਰੂ/ 

ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਕ 

ਹੋਣਾ; (4) 'ਮਹਲਾ” ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਲੁ” ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 

ਕਿਤੇ 'ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ”, 'ਬਾਬਾ ਪਾਤਸਾਹ', 'ਬਾਰੇ ਪਾਤਸਾਹ ਕਾ 
ਬੋਲਣਾ” ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ; (5) ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ 

ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਮਹਲਾ ੧ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸੋਪਾਦਿਕਾ ਨੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - 
ਬਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵੈਸ਼ਜ 
ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ 

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਨੌਟਸ ਸੈਨ 1945 

ਵਿਚ ਲਏ ਸਨ। ਨੌਟਸ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਘੂਮਾਜਰਾ, 

ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਸ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ 

ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੌਕਾ 

ਅੰਕਿਤ ਨ ਹੋਣਾ; (6) ਪੂਰੇ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਜਾਂ ਸੈਖਿਪਤ ਮੂਲ-ਮੰਤੁ 

ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ; (7) ਅੰਕ-ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ; (8) 

ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ 

ਹੋਣਾ; (9) ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨ 

ਹੋਣਾ; (10) ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਦਿਆਂ/ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਮ ਤੋ ਭਿੰਨ ਹੋਣਾ; (11) ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਕੁਮ ਭਾਵੇਂ ਚਉਪਦਿਆਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਛੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਨ ਹੋਣਾ; (12) ਸ਼ਬਦ- 

ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨ ਹੋਣਾ; (13) ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੇ 

ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪੱਤਰੇ ਛਡਣਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈਆਂ 

ਤੋਂ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ' ਜੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿਥੋ' ਮਿਲੀ, 
ਧੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਠੀਕ ਨ ਲਗੀ, ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ, 

ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 

ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਣ 'ਤੇ ਕਟ 

ਦਿੱਤੀ। ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇਕ ਥਾਂ 

ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜੇ 

ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ, 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋ' ਮਹੱਤਵ ਘਟਾ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਅਜ-ਕਲ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਮ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। 

ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ' ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਹ 
ਪੁਸਤਕ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ੌਮ 

ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਭਾਵੇ' ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ' ਕੀਤੇ ਗਏ , ਪਰ ਫਿਰ 

ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੋਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 
ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵੇਲੇ 

ਗੋਇੰਦਵਾਲੋ' ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਣ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਨੋਟਸ ਭਾਗ” ਪੰਨਾ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 

ਪਿੰਜੌਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ (ਪੋਥੀ ਦੂਜੀ) ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪੰਨਾ 30 

ਤਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ' ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ 
ਪੋਥੀ ਬਾਰੇ ਪੰਨਾ 43 ਤਕ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ 

ਪੋਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੈਰ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਅੰਤਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ 

ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟਸ ਤੋ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਅਤੇ ਸਥੂਲ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਮਹਲਾ ੧ : ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ _ਅਧੀਨ 

ਸੰਕਲਿਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਆਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ 

ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਨੌਟਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ 

ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 1987 ਈ. 

ਵਿਚ ਆਰਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 57) ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ- ਤਬ ਸੰਗਤ ਲਗੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਾਂਣ 
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ਅਲਾਹਣਨਆਂ/ ਤੜ ਬਾਬਾ /ਵਸ਼ਮਾਦ ਦੈ ਘਨ ਆ7ਇਆ/ 

/ਤਤੁ ਮਹ/ਲੇ ਹੁਕਮੁ ਹੋਇਆ, ਰਾਗਾ ਤੁਖਾਗੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ 

ਬੋਲਿਆ ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਰਾਤ, ਆਮ ਵੋਲਾ ਹੋਆ, ਚਲਾਣੇ ਕੰ 

ਵਖ/ਤਾ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਣ ਤੋ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂ-ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ 
ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ 

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਮਹਲਾ ੧ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਤੁਛਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ 

ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਹ ਤੁਛਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਣਤਾ 

ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਤਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ 
ਵਿਆਪਤ ਦਿਸ ਪੈੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ 

ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ ਰੈਮਣ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 
ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਖਦਾਇਕ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਇਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ 
ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਾਧਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ 
ਹੈ- ਪ੍ਰਿ ਘੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਗੰਲ ਹਾਵੈ ਦਾਨ ਚਮ/ਕਾ 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸੈਯੋਗ 
ਵਲ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਹੈ। ਨਾਇਕਾ ਨੂੰ 
ਵਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੰਯੋਗ 

ਵਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ “ਬਾਰਹਮਾਹਾ” ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਯੋਗ ਦਾ 
ਚਿਤ੍ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚ ਸੰਯੋਗ-ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੌਕਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ “ਆਨੰਦ” ਜਾਂ 'ਮਹਾਸੁਖ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਵਿਚ ਵਿਯੋਗ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਭੇਜਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ 
ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਜਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਯੋਗ 
ਪੂਰਵ-ਅਨੁਰਾਗ ਤੋਂ' ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮਾਂ 
ਤੇ ਦੰਤ-ਭਾਵ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ 
ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੇ ਇਛਿਆ ਸੁਖ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ--ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਚਲਓਂ 
ਗਡੂ ਅਪਨ ਜਹ ਪਰ੍ਭੂ ਤਹ ਗੀ ਜਾਈਐ ਅਤੇ ਤਾ ਨਲਨ 
ਪ੍ਝੂ ਐਲ ਦੂਜੇ ਭਾ/ਇ ਖੁਏੰ । 

ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਜਲੀ ਰਤਿ ਜਾਂ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਯੋਗ 

ਡਰਾਏ /ਦੁਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 
ਵਿਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋ 
ਦਸੇ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸੈਭਵ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਾਰਗ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ-ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਆਦਿ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਉਤੇ 
ਚਲਦਿਆਂ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 
ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਨਾਨਕ ਮਲਿ ਲਈਂ ਗੁ/ਨਿ ਆਪਣ ਘ/ਨ 
ਵਰ ਪਇਆ ਨਾਗ / 

ਮਿਲਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਰੁਤਾਂ, ਥਿਤਾਂ, 
ਦਿਨ, ਘੜੀਆਂ, ਮਹੂਰਤ, ਪਲ ਆਦਿ ਸਭ ਚੰਗੇ ਲਗਣ ਲਗ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਨੰਦ-ਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸੇਜ ਚੰਗੀ ਲਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਤਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ 
ਸੰਯੋਗ ਸੁਖ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਰ-ਸੁਹਾਗ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾ-ਮਿਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਜਪੁਜੀ” ਅਤੇ “ਸਿਧ- 
ਗੋਸਟਿ” ਵਾਲੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀ 
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਥੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮਧੁਰ-ਭਾਵ ਦਾ 
ਪੀਤਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਤਿ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪ੍ਰੌਮ ਦੀ ਉਜਲੀ ਰਤਿ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਪਰੰਪਰਾ 
ਦੇ ਬਾਰਹਮਾਹ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 
ਸਾਹਿਤਿਕ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਾਰਹਮਾਹ ਦੀ ਪਰੋਪਰਾ 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਥੇ ਖਟ-ਰੁਤ- 
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ਵਰਣਨ ਰਾਹੀ' ਵਿਯੋਗ-ਸੰਯੋਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਵੁੰਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਇਸ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਦਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ 

ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਭਵ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਵਿ- 

ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਇਹ ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। 

ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਦਾ ਆਰੈਭ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 

ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੇਤਰ ਤੋਂ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 

ਸਾਵਣ, ਹਾੜ ਆਦਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ 

ਕੀਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਬਾਰਹਮਾਹ ਦਾ 

ਆਰੰਭ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 
ਚਾਰ ਪਦੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 13 ਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਦਾ 

ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪਦੇ ਵਿਚ 

ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪਦੇ ਵਿਚ ਛੇਂ-ਛੇ 

ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 

ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਮਹਲਾ ੫ 

ਰਾਹੀ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

“ਬਾਰਹਮਾਹਾ” ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਲੋਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਸੰਯੋਗ-ਸੁਖ ਵਲ ਅਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 

ਇਸ ਲੋਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਬਾਰਹਮਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ 

ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਾਲੇਂ ਬਾਰਹਮਾਹ 

ਵਿਚ ਵੇਖੋ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਅਨਾਦਿ ਹੈ, 

ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਯੋਗ ਸਹਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ 

ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਹੈ। 
ਬਸ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਠਿਕਾਣਾ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਦੋ' ਸੰਭਵ 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਦੀ 

ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀ' ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ “ਛੰਤ” 

ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਛੰਦ-ਗਤ ਸਰੂਪ 
ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਲ ਖਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਇਲਾਕਾਈ ਰੰਗ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ-ਚਿਤ੍ਣ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ 

ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਨਾਇਕਾ 

ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੌਹਰੇ 
ਦਾ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਤੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਪੈਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਮਹਲਾ ੫ : ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਚੌਦਾਂ 

ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਤ 

ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਦਸੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅੰਤਿਮ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੰਯੋਗ-ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਾਨਿਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਆਸ਼ਾੜ ਤਪੰਦਾ /ਤਸ਼ ਲਗੀ ਗੰਡ 

ਨਾਹਨ /ਜਿੰਨਾ ਪਗਲੇ/ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹਰਿ-ਚਰਣਾਂ 

ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਸੁਖਦਾਇਕ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਆਸ਼ਾੜੁ ਸ਼ਹੰਦਾ /ਤਿਲ਼ ਲਠੀ /ਜੇਲ਼ ਆਨੇ 
ਹਾਰ ਚਰਣ /ਨਿਵਾਸ਼/ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ 

ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ -- ਪਰਮੇਸਰ 

ਤੋਂ ਭੁਲਿਆਂ /ਵਿਆਪਨਨੇ ਸਭੇ ਰੋਗ / ਵੌਮਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੋਂ 

ਲਗਾ/ਨੈ ਜਨਮ /ਵਿਲੌਗਾ/ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ, ਦਿਨ, ਰਾਤ, ਮਹੂਰਤ ਸਭ ਚੰਗੇ 

ਲਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸੇਜ ਵੀ 

ਸੁਖਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-ਸੋਜ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਰਲ ਸੁਖ ਹ/ਣੇ 

ਫੁਖਾ ਨਾਹ ਜਾਹ //ਇਛ ਪਨ ਵਡਭਾਗਾਣ ਵਰ ਆ/ਇਆ 

ਗੰਨੇ ਰਾ/ਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੬)। 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ 

ਵਿਯੋਗ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਉਪਰੈਤ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ "ਲੈ ਕੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ 
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ਸਾਧਕ ਦੀ ਵਿਯੋਗ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਫਗਣ ਦੇ 

ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੰਯੋਗ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੈ। 

ਅੰਤਿਮ ਪਦੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਲ ਮੋੜਦੇ 

ਹੋਇਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ /ਜਿਨੇ ਜਿਨਿ 

ਨਾਲ ਿਆ/ਇਆ /ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸ਼ਠੋ /ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ 

13ਵੇ' ਪਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸ-ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, 14ਵੇ' ਪਦੇ 

ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੌੱ-ਨੌਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 

ਬਾਲਮੀਕ, ਭਗਤ 

ਬਾਲਮੀਕ ਨਾਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰਤ ਉੱਤਰ ਨ ਦੇ 

ਸਕਿਆ। ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿ੍ਛ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਘਰ 
ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 

ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨ 

ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਲ 

ਪਰਤ ਆਇਆ। 

ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਧ-ਭਾਖਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪੂਰਵੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬਹੁਤ 

ਘਟ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ 
ਆਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਬਾਲਕ (ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ) : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ-ਸ਼ਦਾ ਸਦਾ ਹ/ਨ ਜਾਪੇ / 

ਪ੍ਭਾ ਝਾਲਕ ਰਾਖੇ ਆਹਾ / ਸੀਤਲਾ ਠਾ/ਕਾ ਰਹਾਈ/ /ਝਿਘਨ 

ਗਏ ਹਰ ਨਾਈੰ/(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੬੨੭)। ਇਸ ਪਦ ਵਿਚ “ਬਾਲਕ” 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਤੋ' ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਦਰਭ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਚੀਚਕ (ਸੀਤਲਾ) 
ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋ ਨਿਵਿ੍ਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਓਟ ਲਈ । ਜਦੋ ਚੀਚਕ ਤੋ 

ਬਾਲਕ-ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪਦ 

ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਸੈਕਲਿਤ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ “ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ", “ਸੀਤਲਾ”। 

ਬਾਲਮੀਕ, ਭਗਤ : ਤੇਤਾ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਭਗਤ 
ਬਾਲਮੀਕ, ਮਹਾਕਵੀ ਬਾਲਮੀਕ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਤਨਾਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂ 

ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੁਟੇ 
ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਕਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ 

ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ (“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼') 
ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾਰਦ 

ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ 
ਚਾਹਿਆ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ 

ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਆਂਰਾ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਤੇਰੇ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ' ? 

ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। 

ਫਿਰ ਅੰਨ-ਜਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਅਜਿਹਾ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਭੁਲ 

ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉਪਰ ਦੀਮਕ ਨੇ ਵਰਮੀ (ਬਰਮੀ) 
ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਵਰਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਗਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 

ਵਾਲਮੀਕ/ਬਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋ” 

ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨ ਵਜੀ ਤਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਪੁਛਣ 'ਤੇ 

ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਾਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪਤਾ ਲਗਣ 'ਤੇ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝ ਕੇ 
ਯੱਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣ 'ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਲੋ” 

ਬਾਲਮੀਕ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰ 

ਪੂਰਵਕ ਯੱਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਯੱਗ 

ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ 
ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 
ਭਗਤੀ ਕਾਰਣ ਬਾਲਮੀਕ ਤਰ ਗਿਆ- ਧੰਨਾ ਜਟ ਝਾਲਮਆੰਕਾ 

ਝਟਵਾਰਾ ਗੁਰਮੁ/ਖੈ ਪਨ ਪਇਆ / (ਗੁ . ਗੰ. ੯੯੫)। 

ਇਥੇਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ 

ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਾਲਮੀਕ ਨਾਂ 

ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਕ ਮਹਾਕਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਕਈ 
'ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਹਾਕਵੀ ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ 

ਅਤੇ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵਰੁਣ (ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਪ੍ਰਚੇਤ') ਦੇ 

ਘਰ ਮਾਤਾ ਚਰਸ਼ਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਗੁ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ 

ਭਰਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੇਤ ਨਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਾਚੇਤਸ” ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਇਕ 

ਤਪਸਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ। ਤਪਸਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

ਇਤਨੀ ਅਧਿਕ ਰੁਚੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ 
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ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ 

ਅਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦੀਮਕ ਨੇ ਵਰਮੀ 

(ਬਰਮੀ) ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਗਿਆ। 

ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਵਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ 
ਗਿਆ। “ਵਰਮੀ” ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 

ਵਾਲਮੀਕ/ਬਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 
ਇਸ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤਮਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ 

ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਤਮਸਾ ਨਦੀ 

ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕ੍ਰੱਚ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਬਾਣ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਸੁਟਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ 

ਕੱਚੀ ਦੀ ਦੁਖ ਭਰੀ ਚੀਖ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ 
ਬਿਹਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਇਕ 
ਸਲੋਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਤੂੰ 

ਕਾਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਇਸ ਕ੍ਰੱਚ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਤੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋੱ' ਵਾਂਡਿਆ ਰਹੇ'। 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ 
ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ 

ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 

ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ , ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਰਾਮ- 

ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 

ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ “ਰਾਮਾਇਣ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ' ਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ 

ਕਾਰਣ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਾਲਮੀਕ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ 

ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਂ 

ਜੁੜਵੇਂ' ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤ੍ 

ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪੁਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕੌਠ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ 

ਦੀ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀ “ਰਾਮਾਇਣ” ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। 

ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਦਿ- 

ਰਚਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਮੀਕ ਵੀ ਆਦਿ-ਕਵੀ 

ਅਖਵਾਏ। ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਕੁਝ ਹੌਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, 

ਧਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਰਾਮਾਇਣ” ਹੀ ਹੈ।“ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ' ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਉਪਾਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- 

ਪੜਿ /ਵ/ਦਿਆ ੫/ਨ ਆ/ਏਆ ਗ੍ਰਰਮ/ਖ` ਬਾਲਮੀਕ ਮੰਨੇ 

ਭਾਣਾ/(25/9)। 

ਬਾਲਾ, ਭਾਈ 

ਬਾਲਾ, ਭਾਈ : “ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਇਕ 
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਚੰਦ੍ਰਭਾਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ 

“ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਇ ਭੋਏ ਕੀ” ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 

ਸੰਨ 1466 ਈ. (1523 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ' ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ 

ਘਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚਲੇ 

ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ 

ਗਲਿਆ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ- 

ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਖਡੂਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਸੈਨ 
1544 ਈ. (1601 ਬਿ.) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 

ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ 

ਨੇ ਕਲਮ-ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ 

ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮਸਾਖੀ ਤੋਂ 
ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ- 

ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ 

ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਥਾਨਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਹੋਣ ਲਗ 

ਗਿਆ। ਸੰਨ 1886 ਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ 

“ਸੁਧਾਰਾਰਕ” ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੋਖ ਤੋਂ ਇਹ 
ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੈਨ 1912 ਈ. 

ਵਿਚ ਸ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ “ਕੱਤਕ ਕਿ ਵਿਸਾਖ” 

ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਕੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਪੋਲ-ਕਲਪਿਤ ਮੰਨਿਆ। 

ਬਾਲੇ ਸੰਬਧੀ ਨਵੀਨ ਖੋਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਸੈਕੈਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਹੰਦਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿੱਧੀਚੰਦ ਦਾ 

ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਧੀਚੰਦ ਤੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। 
“ਜਨਮਸਾਖੀ ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਕੀ” ਅਤੇ “ਪ੍ਚੀ ਬਾਬਾ ਹੰਦਾਲ” 

ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਲ-ਚੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ 

ਬਿੱਧੀਚੈਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ 



ਬਾਲਿ/ਬਾਲੀ 

ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਅਤੇ 
ਅਸੰਭਵ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹੌਦਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਮਾਣਿਕਤਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਲੇਂ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਅਖਵਾਇਆ 

ਹੋਵੇ। 

ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀ ਸਾਥੀ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਲਿ/ਬਾਲੀ : ਇਹ ਰਿਕ੍ਸ਼ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਗੀਵ 
ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। “'ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ” (ਕਿਸ਼ਕਿੰਧਾ 

ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਂਡ) ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕ੍ਸ਼ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲ-ਵਸ ਹੋਣ 

ਤੋ' ਬਾਦ ਇਹ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 

ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁੰਦੁਭੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਯਾਵੀ 

ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਯਾਵੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 

ਵੇਲੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਗ੍ੀਵ ਉਸ 

ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਂ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ 

ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਯਾਵੀ ਜੰਗਲ ਵਲ ਭਜਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਫਾ 

ਵਿਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਬਾਲੀ ਵੀ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ 

ਆਪ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਨੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ 

ਬਾਹਿਰ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਲੀ ਨ ਪਰਤਿਆ, ਸਗੋ ਲਹੂ 

ਦੀ ਇਕ ਧਾਰ ਬਾਹਰ ਵਲ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸੀ। ਸੁਗੀਵ ਨੇ 

ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮਾਯਾਵੀ ਨੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਫਾ 

ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬੈਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ 

ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ 

ਬੈਠ ਗਿਆ। 

ਉਧਰ ਬਾਲੀ ਮਾਯਾਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ 

ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਗੀਵ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਸੁਗੀਵ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ 
ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੌਂ ਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ 

ਕਿ ਸੁਗੀਵ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਬੰਦ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਲੀ ਨੇ ਸੁਗੀਵ ਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋ' ਕਢ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਰੂਮਾ” ਨੂੰ ਆਪ ਵਸਾ ਲਿਆ। 
ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਉਥੋਂ ਭਜ ਕੇ ਪੰਪਾਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਗਾ। 

ਇਕ ਦਿਨ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲਭਦਿਆਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ 

ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ, ਸੈਤ ਕਬੀਰ 

ਰਿਸ਼੍ਯਮੂਕ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ 

ਬਾਂਦਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਗੀਵ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ 
ਸਨ। ਸੁਗੀਵ ਦੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਗਈ। 

ਸੁਗਰੀਵ ਨੇ ਸੀ੍ਾ ਨੂੰ ਲਭਣ ਲਈ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ 
ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ 

ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲੀ ਦੀ 

ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ 
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਗੀਵ ਉਤੇ ਪਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾਕਾਰ ਬਾਲਿ 

ਅਤੇ ਬਲਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 

ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। 

ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ, ਸੈਤ ਕਬੀਰ : ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੇ 
ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 74 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਦੀ ਲਿਖੀ 45 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ “ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ” ਦਰਜ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ” ਵਿਚ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਰਣ- 

ਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾੜ੍ਰਾਵਾਂ/ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਕ” ਤੋਂ 

ਲੈ ਕੇ “ਵ' ਤਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਸ, ਖ, ਸ, ਹ ਅਤੇ ਖ ਅੱਖਰ 

ਆਏ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਰਣ-ਕ੍ਰਮ (ਚ, ਥ, ਧ, ਫ 

ਅਤੇ ਯ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਸ ਅਤੇ ਹ 

ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮ ਵਿਚ 'ਕ” ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾਵਾਂ 

ਅਤੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ (ਤ ਅਤੇ ਤ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਪਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 

ਕੁਲ ਚੌਂਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਪਦੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ 

ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋ' ਇਹ ਰਚਨਾ 'ਚੌਂਤੀਸਾ” ਦੀ ਸੀਮਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਵਨ- 

ਅਖਰੀ ( ਝਾਵਨ ਅਖਰ ਜੌਰੇ ਆਗੰਨੇ / ਸਕਿਆ ਨ ਅਖ੍ਰ ਏਕਾ 

ਪਛੰਨੇ ) ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਕੁਲ 45 ਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਨੌ ਪਦੇ ਦੋ-ਦੋ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, 35 ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ੀਰਲਾ 

ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ 

ਪਦੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋ ਹਨ, ਛੇਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ 



ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ, ਮਹਲਾ-੫ 

ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਮਾਂਕ 31, 32 ਅਤੇ 

33 ਵਿਚ 'ਮ” ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। “ਹ” ਅੱਖਰ 

ਨਾਲ ਦੋ ਪਦੇ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਭਾਵੇ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ 

ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਕਬੀਰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ” 

ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਚਾਰਣ ਦਾ ਇਹੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ 

ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦੌਹਿਰੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 

ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਰੰਭਿਕ ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਬਾਵਨ” ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ 

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਧੁਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਬਿਨਾ ਧੁਨੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਚ ਵੀ 

ਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਜੋ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ 

ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਉਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ 
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ 

ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਮਝ ਲੈੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈ- 

ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ, ਮਹਲਾ ੫ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ 
ਸਲੋਕ-ਪਉੜੀ-ਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ 

ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ/ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਦਰਭ 

ਧੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁਲ 55 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਉੜੀ ਤੋ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ 

ਪਉੜੀ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਿ-ਅੰਤ 

ਵਿਚ ਦੋਹਰਾਏ ਅਥਵਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ-ਅੰਤ ਉਤੇ 

ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ, ਮਹਲਾ-ਪ 

ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ । 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ “ਰਹਾਉ” ਵਾਲੀਆਂ 

ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ 

ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਭੂ ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤ 

ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਣ-ਧੂੜ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। 

ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੌਧਿਕ ਤੱਤ੍ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਕੁਲ 56 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ/ਅਖੀਰਲਾ ਨੌ' ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ 55ਵੀ' ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਲੋਂਕ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 

ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਿਰੇ ਦੇ ਤੋਲ ਵਾਲੇ 

ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਤੋਰਦਾ - 

ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਅਗੇ 

ਵਧਣ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧ 

ਸਕਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ। ਫਲਸਰੂਪ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਣ-ਧੂੜ ਬਣਨ 

ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਹੈ -- ਕ/ਨੇ ਨਿਪਾ ਪ੍ਰਭ 

ਦੀਨ ਵਾਇਆਲਾ / ਤੋਂ ਸੰਤਨ ਕੀ ਅਨ ਹੋਇ ਰਵਾਲਾ/ ਇਸ 

ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਗਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਦਿ ਤੌ ਅੰਤ 

ਤਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਅਨੇਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, 

ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਤਿ ਅਰੁਚੀ ਆਦਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 

ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ। 

“ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ” ਨਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਸ ਵਿਚ 52 ਵਰਣ/ਮਾਤ੍ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਚਨਾ 

ਵਿਚਲੇ 29 ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ('ਕ" ਤੋਂ “ਵ” ਤਕ) ਗੁਰਮੁਖੀ 

ਲਿਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ 12 ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੀ 
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ਸਮਾਈ ਉ, ਅ ਅਤੇ ਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'ਸ” ਅਤੇ “ਹ” 

ਅੱਖਰ “ਏ” ਮਾਤ੍ਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ੜ” ਅੱਖਰ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿਚ ਦ, ਥ, ਯੋ, ਤ, ਜੇ ਪੰਜ ਵਰਣ 

ਅਤੇ ਰੀ, ਲ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ। 

'ਮ! ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪਉੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਘ, ਤ, ਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ/ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ 

ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾਰਣ-ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ 

“ਬਾਵਨ-ਅਖਰੀ? ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਅਤੇ ਕਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉੱਚਾਰਣ-ਵਿਧੀ 
ਨੂੰ। ਇਸ ਉਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ 

“ਪਟੀ” (ਵੇਖੋ) ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ 

ਅਨੁਸਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਉੜੀਆਂ 

ਦਾ ਆਰੈਭ ਵਰਣ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਉੜੀਆਂ 

ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ-ਗਤ ਸਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਤੋ ਅੰਤ 

ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਬਾਵਨ , ਅਵਤਾਰ : ਵੇਖੋ “ਵਾਮਨ, ਅਵਤਾਰ”। 

ਬਿਆਸ : ਇਹ 'ਵਿਆਸ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਵੇਖੋ 
“ਵਿਆਸ”। 

ਬਿਆਕਰਣ : “ਵਿਆਕਰਣ” ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ। ਸੈਤ 
ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਆਗਮ /ਨੇਰਗਮ ਜੌ/ਤਿਕ ਜਾਨ/ਹ ਬਹੁ 

ਬਹ /ਝਆਕਰਨਾ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੪੭੬)। ਵੇਖੋ 'ਵਿਆਕਰਣ”। 

ਬਿਸਨ : ਵੇਖੋ 'ਵਿਸ਼ਣੂ , ਦੇਵਤਾ”। 

ਬਿਸਮਾਦ,/ਵਿਸਮਾਦ : ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਵਿਸਮਯ' 
ਜਾਂ 'ਵਿਸਮਯਪ੍ਦ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਰਤੋ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ, 

ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਵਿਚ-ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸਚਰਜ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ-/ਵਿਸਮਾਦੁ _ਪਇਣੁ /ਵਿਸਮਾਦੁ _ਪਾਣ?/ 

/ਵਿਸ਼ਮਦੁ ਅਗਨ? ਥੰਡ/ਹ /ਵਡਾਣ?/ /ਵਸ਼ਮਾਦੁ ਧਰਤ 

/ਵਸ਼ਮਾਦੁ ਖਾਣ? //ਵਿਸ਼ਮਾਦ ਸ਼ਾਦ ਲਗ/ਹ ਪਰਾਣ/ (ਗੁ . 

ਗੰ. ੪੬੪)। 
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ਦੂਜਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਚ-ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਨਹੀ'_ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਿਰਵਚਨੀ 

ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ “ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ--ਸੰਨ ਸਮਾ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ / ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ 

ਅਚਰਜਾ /ਝਿਸ਼ਨਾਦ / (ਗੁ . ਗੰ. ੨੯੩)।ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ-/ਲਸ਼ਮਨ /ਲਸਮਾ 

ਭਾਏ ਬਿਸ਼ਮਾਦੁ / ਜਿਨ ਝੂ/ਡਿਆ /ਤਸ਼ ਆਇਆ ਸੂਦ. (ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੨੮੫) 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਵੇਖੋ “ਜਗਤ”। 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ 
ਰਚੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 21 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ 

ਇਕ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 
ਆਕਾਰ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ- 

ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ 12ਵੀ' ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 43 ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪਉੜੀ 

ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਸ਼ਲੌਕਾ 

ਮਰਦਾਨਾ ੧ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ 

ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਬੋਧੀ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। 

ਇਕ ਮਤ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਲੋ 

ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਵਲ 

ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜਾ ਮਤ ਇਹ ਕਿ ਇਹ 

ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ 

ਵੀ 'ਮਹਲਾ ੧" ਨਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ 

ਬੀੜ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਾਸ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦਿ- 

ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਦਸਮ-ਗੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ-ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੁ-ਕਰਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੇਵਲ “ਮਰਦਾਨਾ” ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਂਕਾਂ ਦਾ 

ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 40 ਸਲੋਕਾਂ 

ਵਿਚੋ' 20ਵੀ' ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ , 

17ਵੀ' ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, 7ਵੀ' 
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ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ, 14ਵੀ' ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਲੌਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 33 ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ 
ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਕ-ਗਿਣੀ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ 

11 ਤੁਕਾਂ ਤਕ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨ 

ਕਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਿਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਰਮਾਵੱਸ਼ਕ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ 

ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ 

ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਜੌ ਗੰਰਿ ਕਾ /ਪਿਆਠਾ ਸੌ 

ਸਭਨਾ ਕਾ /ਪਆਰਾ ਹੋਰ ਕੰਤਾੰ ਝ/ਮਿ ਝੰਮ ਆਵੈ ਜਾਵੀ /(ਗੁ. 

ਗ੍ਰੰ. ੫੫੫)। 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ : ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਠਾਟ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ 
ਰਾਗ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਗ ਵਿਚ ਕੋਮਲ ਸੁਰ 

ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਾਗੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਕੇਦਾਰਾ ਅਤੇ ਗਉੜੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਧੁਰ ਰਾਗ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ 
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋਵੇ' ਮਧਿਅਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇ' ਨਿਸ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ। 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦੋ 
ਚਉਪਦੇ , 15 ਛੰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਦੋ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ 
ਕੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਚਉਪਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
ਜੋ ਸਰੂਪ ਵਜੋ ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ 

ਪਾਸਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਪਿਛੇ ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
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ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਕੁਲ 15 ਛੰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਆਖੀਰ ਉਤੇ “ਛਕਾ ੧" ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਗ 
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ, 
ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ 

ਵਸੀਲਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ 

ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨ ਚਲ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਸ਼ਹਸ਼ ਸਿਆਣਪ ਨਹ ਆਲ ਮੇਲੀ /ੰਦੁੜੀਏ 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਗਮ/ਖ ਜਾਤਾ ਰਾ#/(ਗੁ . ਗੰ . ੫੪੧)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਰਚੇ ਨੌ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ 
ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ 

ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ 
ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 

ਹਰਿ-ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰਿ- 

ਨਾਮ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ` ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 

ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ 

ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
“ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪? ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ 

ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ। 

ਬਿਹੈਗਮ : ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ “ਬਾਵਨ- 
ਅਖਰੀ” ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਹੌ /ਝਹੰਗਮ ਕਤਾ/ਹ 
ਨ ਜ਼ਾਈ/ ਅਗਹ' ਗਹੈ ਗਹਿ ਗਗਨ ਰਹਾਈੰ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੩੪੦)। ਇਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਵਿਹੰਗਮ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਗਮਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਨਭਚਾਰੀ, ਪੰਛੀ। 

ਜੋ ਸਾਧ ਪੈਛੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਰਕਤ ਰਹੇਂ , ਉਸ ਨੂੰ “ਵਿਹੰਗਮ” ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੀ 



ਬਿਕਾਰ/ਵਿਕਾਰ 

ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹੰਗਮ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍੍ਹਸਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ 
ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਾਪ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ 

ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਨਹੀਂ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ 

ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਬਿਹੈਗਮ' ਸਦਾ ਕੇ ਗੌਰਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਮਸਤੂਆਣਾ (ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਸਾਧ ਵੀ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ “ਬਿਹੰਗਮ' ਸਦਾਉ'ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ “ਬਿਹੰਗਮ” 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸੈਦਰਭ 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜੋ 

ਹੌਗਤਾ (ਹਉਮੈ) ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ । 

ਬਿਕਾਰ/ਵਿਕਾਰ : ਵੇਖੋ 'ਪੰਚ ਬਿਕਾਰ/ਵਿਕਾਰ'। 

ਬਿਤਾਲ,/ਬੇਤਾਲ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਵੇਤਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ 
ਅਰਧ-ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭੂਤ-ਜੋਨੀ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੇਤ ਜਾਂ ਭੂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ 
ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ 
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ਬਿੰਦਾਬਨ : ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਬਾਲ-ਲੀਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 
ਇਕ ਬਨ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। _ 

'ਵਿੰਦਾ” (ਬਿੰਦਾ) ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ ਜਿਵੇਂ--ਤੁਲਸੀ (ਇਕ 
ਬੂਟਾ), ਰਾਧਿਕਾ, ਜਲੈਧਰ ਅਸੁਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਦਿ। ਇਸ 
ਦਾ “ਤੁਲਸੀ” ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਜ-ਭੂਮੀ ਦੇ 

ਉਸ ਬਨ ਨੂੰ 'ਬਿੰਦਾਬਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕ 
ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ।'ਰਾਧਿਕਾ' ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬ੍ਜ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਬਿੰਦਾਬਨ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.ਜਿਥੇ 

ਰਾਧਿਕਾ ਨਾਲ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

“ਜਲੈਧਰ ਅਸੁਰ ਦੀ ਪਤਨੀ” ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ 

ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਿਬ੍ਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ 

ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਣ ਉਹ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿ੍ਯਾ-ਬਣੀ 

ਅਤੋ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੰਖ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਬ੍ਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ। ਉਥੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿੰਦਾਬਨ 

(ਵਿੰਦਾਵਨ) ਪਿਆ। 

ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸਾਰਿਆਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਬੰਧ-ਸੂਤ੍ ਹੈ। ਵਿੰਦਾ ਦਾ ਇਕ 

ਨਾਮਾਂਤਰ ਤੁਲਸੀ” ਹੈ।'ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ' (ਰੁਦ੍-ਸੈਹਿਤਾ) ਵਿਚ 
“ਜਲੰਧਰ ਵਿੰਦਾ” ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਸ਼ੈਖਚੂੜ-ਤੁਲਸੀ” ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ 

ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ 
ਇਕਰੂਪਤਾ ਕਾਰਣ ਵਿੰਦਾ 'ਰਾਧਿਕਾ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟ ਹੋਈ 

ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ 
ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੇਤਾਲ ਵਰਗੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਹਨ ਲੇ ਨਾਮ 

ਹਰਨ ਬੈਤਾਲ/(ਗੁ. ਗੁੰ . ੧੨੨੨)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਮਾਝ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਤਾਲ 

ਵਾਂਗ ਫਿਰਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ-ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ /ਫਗੰਹ ਬੋਤਾਲ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੭)। ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 

ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਜੋੜਿਆ ਹੈ-ਲੋ ਗਹਿ 

੭7ਇਆ /ਚਤੁ ਲਾ/ਏਦੇ ਮੇਗਾੰ /ਜੰਦੁੜੀਏ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁੜ 

/ਬਤਾਲੇਂ ਰਾਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੫੩੯)। 

ਬਿਦਰ : ਵੇਖੋ “ਵਿਦੁਰ'। 

ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਸ਼ਣਵ ਤੀਰਥ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਥੁਰਾ ਤੋ 11 ਕਿ.ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੌਢੇ 

ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਅਨੇਕ 

ਧਾਮ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ 

ਜੀਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤਦਾਰਕਤਾ ਦੀ ਰਾਸ-ਸਥਲੀ ਹੈ। 

ਚੈਤਨ੍ਯ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪ੍ਚਾਰ-ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਬਿੰਦਾਬਨ ਵਿਚ ਰਾਸ- 

ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ--ਪਾਰਜਾੜੁ ਗੱਪ ਲੰ ਆਇਆ /ਬੈਂਦਾਬਨ ਅਹਿ ਰੰਗ 

ਕੀਆ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੪੭੦)। 

ਬਿਧਿ-ਨਿਖੇਧ : ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਗੰਥਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 
ਸਮਿਤੀਆਂ, ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 



ਬਿਬੇਕ 

ਉਸ ਨੂੰ 'ਬਿਧਿ-ਨਿਖੇਧ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ-ਮਾਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਤੈ ਭਰਮ ਕਾਰਮ /ਬ/ਹਿ' 

/ਨੈਯੋਧ ਰਾਮ ਨਾਨ ਲੰਗੀ/(ਗੁ. ਗੰ. ੬੯੨)। 

ਬਿਬੇਕ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
'ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਦਸ਼ਾ 
ਜਦੋਂ' ਵਿਅਕਤੀ ਹੰਸ ਵਾਂਗ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਬੁੱਧੀ” ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ-ਇਕ ਕੁਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਬੁੱਧੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ। ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ 
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋਂ “ਬਿਬੇਕ”। 

ਬਿੰਬ-ਯੋਜਨਾ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਬਿੰਬਾਲੀ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਬਿੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਲੈ ਸ਼ੈਲੀ 

ਤਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਵੀ ਦੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕਵੀ 

ਸੈਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਘੁੰ ਮਿਆ ਫਿਰਿਆ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ 
ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 

ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ 

ਛਡ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਥਾਂ 

ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਕੁਬੁੱਧੀ” 

ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਰਗ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਹ 'ਸੁਬੁੱਧੀ” ਹੈ।ਉਹ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ 'ਬਿਬੇਕ' ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਿਬੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋ ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ--/ਬਲੌਕ ਝਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਂ ਪਾਈ ਗੁਰ /ਗਿਆਨੁ 
ਗਰ ਪੂਭਾ ਕੌਰਾ/ ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਨਾਲ ਗਰ ਤੇ ਪਇਆ ਧਨ 

ਮਸਤਾਕੇ' ਭਾਗੂ' /ਲਿਖੇਰਾ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੭੧੧)। ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ 

ਨਾਲ ਦੁਬਿਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਉਜਲਾ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 
“ਸੁਹਾਗਣ” ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ--ਹਮਰੋਂ ਭਰਤਾ ਬਡੋ 

/ਬਿਝੋਕੀਂ ਆਪ ਸੰਤੁ ਕਹਾਵੀ / ਓਹੁ ਹਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ਕਾਇਮ ਆਓ 

ਹਮਰੈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੪੭੬)! 

ਬਿਬੇਕੀ : ਬਿਬੇਕ-ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸਾਧਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਬਿਬੇਕੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ “ਬਿਬੇਕੀ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਬਿੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ 

ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਾਧਕ 

ਸੈਲਾਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 
ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਕਤ- 

ਵਕਤ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਅਨੁਭੂਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਤਕ , ਮਿਥਕ ਉਪਾਖਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋ ਲੈ 

ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਤਿਆਂ ਤਕ ਬਿੰਬਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ 
ਅਤੇ ਰੂਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਿੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਸੈਪੰਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਣ ਵੀ ਬਿੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ 

ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ੍ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਾਰਹਮਾਹਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਵਿਚ ਚੇਤਰ 
ਦੀ ਰੁਤ ਦਾ ਬਿੰਬ ਵੇਖਣ-ਯੋਗ ਹੈ- ਚੌੜ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਾਵਰ 
ਸ਼ਹਾਵੜੇ / ਬਨ ਫੂਲ ਮੰਡ ਝਾੰਰੇ ਸੌ /ਪਿਰ ਘਰੇ ਬਾਹੁੜੈ / ਪ੍ਰਿ 

ਘਰ ਨਹ ਆਵੈ ਧਨ /ਕਾਓਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ /ਬਿਗ/ਹ /ਬਿਰੌਧ ਤਨੁ 

ਛਨਜੈ/ ਕੱਕਿਲ ਆੜ ਸੁਹਾਵਾ ਬੋਲੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਆੰਕਾ 
ਸਹਜੇ / ਭਵਰ ਭਾਵੰਤਾ ਫੂਲ? ਡਾਲ? /ਕਾਉਂ ਜੀਵਾ ਮ੍ਰ 

ਆਏ / ਨਾਨਕ ਚੌਤਿ ਸੰਹਜ ਸ਼ਥ ਪਾਵੇ ਜੰ ਗੰਨੇ ਵਰ ਘਨ 

ਧਨ ਪਾਏ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੦੮)। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ 

ਲਿਖਿਆ ਬਿੰਬ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ--੫/ੜਿ ਪੁਸ਼ਤਕ ਸੰਹਿਆ 

ਬਾਦ / ਨੈਲ ਪੂਜਨ ਝਗਲ ਸਮਾਧ / ਮਥੇ ਝੂਠ /ਝਡੂਥਣ 

ਸ਼ਾਰੰ/ ਤੰਪਾਲ /ਤਿਹਾਲ /ਝਚਾਰ / ਗਲਿ ਆਲਾ ਤਿਲਕ 

/ਲੈਲਾਟੰ / ਫਾਇ ਧੌਤਾ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟ / ਲੇ ਜਾਣਨ ਝਰਹਮਾੰ 

ਕਰਮੰ /ਸੰਭਾ ਫੋਕਟ /ਨੇਸ਼ਚਉ ਕਰਮੰ / (ਗੁ . ਗੰ. ੪੭੦) 
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ਬਿਭੂਤਿ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਵਿਭੂਤਿ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਤਦਭਵ 
ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਧਨ, ਸੈਪੱਤੀ। ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ 
ਵਿਚ ਧੂਣੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਵਿਭੂਤਿ ਜਾਂ ਬਿਭੂਤਿ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਪਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ 

ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ 

ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਨਿਵਾਰਨ 

ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ' ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

“ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ 
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ 

“ਬਿਭੂਤਿ" ਬਣਾਏ-ਮੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪੜੁ ਝੋਲ ਧਿਆਨ 

ਕਾਂ ਕਾਗ/ਹ /ਝੇਡੂ/ਤਿ /(ਗੁ . ਗੁੰ . ੬)1 

ਬਿਰਹੜੇ , ਮਹਲਾ ੫ : ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋ ਬਾਦ ਤਿੰਨ ਹੋਰ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 'ਬਿਰਹੜੇ ਘਰੁ ੪ ਛੰਤਾਂ ਕੀ ਜਤਿ” ਉਕਤੀ 

ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਤੁਕ ਦੇ 
ਅੱਠ-ਅੱਠ ਪਦੇ ਹਨ; “ਰਹਾਉ” ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

“ਬਿਰਹੜਾ” ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਲਯ ਵਿਚ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਪੀੜ ਅਤੇ 

ਮਿਲਨ ਦੀ ਖਿਚ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿਚ “ਪਿਆਰੇ” ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿੱਤੀ ਨਾਲ ਸਿਕਾਂ-ਸਧਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ 
ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਹ ਨੂੰ 
ਸੰਯੋਗ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 
ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ-ਸ਼ਾਚ ਪ੍ਹੰਤ ਨ ਡਟਈ /ਪਿਆਨੋ ਜੁਗ ਜੁਗਾ 
ਰਹਾਂ ਸਮਾ/ਇ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੩੨)। 

ਬਿਰਹਾ : ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਜਾਂ ਵਿਯੋਗ 
ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਤੋ ਵਿਛੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ-ਸੰਯੋਗ ਅਤੇ 

ਵਿਯੋਗ। ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ 

ਸੜ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੁਲਤਾਨ” ਜਿੰਨਾ 

ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ--ਝਿਰਹਾ /ੈਰਹਾ 

ਬਿਰਧ ਬੀੜਾਂ (ਸੈਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ) 

ਆਥੀਲ /ਝਰਹਾ ਤੂ ਸ਼ਲਤਾਨ / ਫਗੀਦਾ /ਜਿਤ ਤ/ਨੈ /ੜਰਹਾ 
ਨ ਊਪਜੈ ਸੋਂ ਤਠੁ ਜਾਣ ਮਸ਼ਾਨੁ /(ਗੁ . ਗੰ . ੧੩੭੯)। ਸਿਰੀ 

ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਯੋਂਗ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ 
ਸਾਰੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿਅਰਥ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ-ਹੌਰ /ੜੈਰਹਾ ਸਭਾ ਧਾਤੁ 

ਹੈ ਜਲ ਲਗੁ ਸ਼ਭਹਲੁ ਪਰਹਿੰਤ ਨ ਹਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੮੩)। ਵੇਖੋ 

“ਪ੍ਰੇਮ, 'ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ”। 

ਬਿਰਧ ਬੀੜਾਂ (ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ (ਬੀੜਾਂ) ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ-ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ 

ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਚੇਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 

ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਉਲੀ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਨ 1988 ਈ. ਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਨ ਕੇਂਦਰ, ਛੋਟੀ ਜਵੱਦੀ, 
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਬੈਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਵੱਦੀ ਵਿਚ ਸੈਤ 

ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਨ 

1997 ਈ. ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ 

ਛੋਟੀ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਬੀੜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ 

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ 

ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ 

ਆਪਣਾ ਯੋਗ-ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸੌ ਪਲੰਘ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੀੜਾਂ ਬੜੇ 

ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਕੇੱਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ-ਇਕ 

ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਹ ਕੋਈ ਬੀੜ ਅਜੇ ਵਰਤਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀੜਾਂ 
ਦੋਬਾਰਾ ਅਖੰਡ-ਪਾਠਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੈਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀ 



ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ 

ਜਿਲਦ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਭੇਟਾ ਲਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨ-ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਨ-ਭੇਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ 

ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਵੱਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 

ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 

ਵਿਚ ਦੋ ਅੰਗੀਠੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਬੀੜਾਂ 

ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ 

ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 

70 ਜਾਂ 80 ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਗੀਠਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਲ-ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਕੀਤੀ 
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ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸਾਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਤ ਹੈ , 

ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚਿਣਗ 

ਮਚਾਉੱਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਿਰਦਾ ਸਵੱਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ 

ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸੈਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। 

ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ : ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਵਿਚ 
ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ 

ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤਿ ਦਾ ਰਾਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਗਨੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ 

ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦੌਹਾਂ 

ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਨ-ਭੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ 

ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੌ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ 

ਘਟ ਚਰਚਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 

ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ' ਹੈ। ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਬਿਰਧ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਕਾਰਿਆ ਜਾ 

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਨ-ਭੇਟ-ਕਾਰਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖੀਰਲੇ 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ 

ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 

ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇਂ ਹਨ। 

ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ 

ਲਿਖੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 13 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋ' 12 ਪੰਜ-ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਛੇ 

ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਆਕਾਰ ਵਜੋ' ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ 

ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ 

ਸੱਤਵੀ' ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 27 

ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਅਤੇ 24 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਰਚਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਠਾਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 

ਪਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਦਾ 
ਆਰੈਭ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਭੇਂਦ ਬਿਲਾਵਲ ਮੰਗਲ 

ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ 16ਵਾਂ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਸੈਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ--ਹ/ਰ ਉੱਤਮ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾ 

ਗਾਵਿਆ ਕਾਰ ਨਾਦੁ /ਝਲਾਵਲ ਰਾਗੁ / ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਸ਼ਣਿ 

ਮੀਨਿਆ ਧਾਰੇ ਮਸ਼ਤਾਂਕਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ / (ਗੁ . ਗੰ. ੮੪੯)। ਹੋਰ 

ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-/ਬਲਾਵਲ਼ ਤਬ ਹੀ ਕਨਿਨਐ ਜਬ ਮ/ਖਿ 

ਹੋਵੈ ਨਾਮ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੮੪੯); ਦੂਜੈ ਭਾਇ /ਕਲਾਵਲ਼ ਨ 

ਹੋਵਈ ਮਨਮੁ/ਖ' ਥਾਇ ਨ ਪ/ਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੮੪੯); 

ਬਿਲਾਵਲ ਕਾਨ੍ਹ ਤੁਮ੍ਹਾ /ਪਿਆਮਰਿਹੋਂ ਏਕਸ਼ /ਸਓਂ /ਨਿਵ ਲਾਇ / 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਕਟਨੋਲੈ ਸਚੇ ਰਹੰ ਸ਼ / ਸ਼ਦਾ /#ਲਾਵਲ਼ 

ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਜੇ ਚਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾ/ਇ/ (ਗੁ . ਗੰ. ੮੪੯)। 

ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 149 
ਚਉਪਦੇ , 11 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇਕ ਥਿਤੀ ਮ. ੧, ਦੋਂ ਵਾਰ- 

ਸਤ ਮ. ੩, ਨੌਂ ਛੱਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚਲੇ 16 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਕਬੀਰ 

ਜੀ ਦੇ, ਇਕ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ, ਦੋ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ 
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ਸਧਨਾ ਭਗਤ ਦਾ ਹੈ। 

ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ 149 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਮਹਾਨਤਾ, ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕਤਾ, ਅਗੈਮਤਾ ਆਦਿ ਨੁਕਤਿਆਂ 

ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ 

ਦੀ ਟੇਕ ਉਤੇ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-- ਲੋ ਡੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ 

ਚੰਗਾ /ਇਕਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ / (ਗੁ . ਗੰ . ੭੯੫)। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਚਉਪਦਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਚਪਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ 
ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੱਤ ਚਉਪਦੇ 
ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਛੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਕ ਦੁਪਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਲ ਰੁਚਿਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 
ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਕਲੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਮਿਥਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੀਆਂ ਹਦ-ਬੰਦੀਆਂ ਤੋ' ਉੱਚਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ 129 ਚਉਪਦਿਆਂ 

ਵਿਚੋਂ 73 ਦੁਪਦੇ , 54 ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪੰਚਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੌਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਾਂ 
ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਸੇਵਾ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ 

ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍੍ਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮ- 

ਭਾਵ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ 

ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਜੁੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ 

ਮੁੱਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ 
ਸਾਧਕ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ ਹੈ--ਗੁਡੂ ਔਰਾ 

ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਪਰਮੌਸ਼੍ਰ ਤਾ ਕਾ /ਹਿਰਦ ਧੰਨੇ ਮਨ /ਹਿਆਨੁ / (ਗੁ. 

ਗੰ. ੮੨੭)। 

ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਦੁਪਦੇ ਅਤੇ ਇਕ 
ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਰੂਪ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਇਆ ਹੈ-ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਭਗਤ ਰਛਕ` ਹ/ /ਨਕਾਟ 
ਤਾ/ਹ ਤੁਮ ਆਨੋਂ / ਕੁਝ ਕੁ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀਆਂ 11 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਟਦੇ ਹਨ, ਹਰਿ-ਰਸ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੌ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਛੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ , ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਤਿ- 

ਸੰਗਤਿ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀਆਂ 
ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅਤੇ 

ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਦਸ ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ 

ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

“ਥਿਤੀ ਮ. ੧" ਅਤੇ “ਵਾਰ-ਸਤ ਮ. ੩" ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ 
ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ। 

ਛੰਤ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਨੌ' ਛੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਮੁੱਚਾਂ ਵਿਚ 
ਪਤਨੀ-ਰੂਪੀ ਸਾਧਕ ਵਜੋ' ਪਤੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਉਪਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ 

ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਏ 

ਮੇਲ ਦਾ ਮੰਗਲਮਈ ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚੋ ਚਾਰ 

ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਛੰਤ 

ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਸਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। “ਛੱਤ” ਦੀ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪਕ 

ਰਾਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਲਭਣ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਮਹਾ-ਮਿਲਨ ਤਕ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ 

ਮਾਰਮਿਕ ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ- 
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ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਲ਼ ਹਰੇ ਪਇਆ /ਥ/ਖਆ ਰਸ਼ ਛੀਕੇ ਰਾਮ / ਨਾਨਕ 

ਜਲ ਜਲ/ਹ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜੰਤਿ ਆਕੇ ਰਾਮ/ (ਗੁ. ਗੁੰ . 

੮੪੮)। 

ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ 

ਵੇਖੋ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ 16 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸਤ 

ਕਬੀਰ ਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਮੌਤ ਦਾ 

ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ' ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਦਾ ਸੈਵਕ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਰਿ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ 

ਬੀੜ-ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ (ਛਪਾਈ) 

ਨਾਲ ਰੁਸ ਕੇ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਤੋਂ ਪੰਢਰਪੁਰ ਕੋਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ 

ਟਿਕੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਭਦਿਆਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਵੀ: ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । 

ਉਥੇ ਇਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।ਸੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 

ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ । ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸਨਿਆਸੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੀਠਲ” ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਢਰਪੁਰ ਦੇ ਪੁੰਡਰੀਕ 

ਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਨੌਕ 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਸੈਕੇਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਖੰਡਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਧਨਾ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ 

ਲੋਕ-ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਲਾਜ ਰਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਹੈ-ਅਓਉਸਰ ਲਜਾ ਰੱਖੇ ਲੰਨ ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਤੱਡਾ/ 

(ਗੁ.ਗੁੰ. ੮੪੮)। 

'ਬੀਜ-ਮੰਤ੍ਰ : 'ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀਜ-ਮੰਤ੍ ਦੇ ਸਰੂਪ 
ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗ 

ਪਿਆ। ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ 

ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। 
ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਬੀਠ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ - ਈੰਡੈ ਸੰਠਲ਼ 

ਉਡ ਠਲੁ ਬੈਠਲ /ਬੈਨ ਸੰਸਾਰ ਨਗ/ ਥਾਨ ਸਨੰਤਾਰ 

ਨਾਆ ਪ੍ਣਵੀ ਪੂਰੇ ਗੰਹਓ ਤੂੰ ਸਰਲ ਮਹਾ / (ਗੁ. ਗੁੰ. ੪੮੫)। 

ਬੀੜ : ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਬੀੜਨਾ ਕ੍ਰਿਆ ਤੋ ਬਣਿਆ ਨਾਉ' 

(ਸੰਗਿਆ) ਹੈ। ਬੀੜਨਾ ਤੋ" ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣਾ ਜਾਂ ਸਮੇਟਣਾ। ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 

ਜੋ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ੁਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮੇਟਣ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਜੋ ਆਕ੍ਹਿਤੀ 

ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਬੀੜ” ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ 
ਨਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਹੀ ਚੌਹਾਂ ਵਰਣਾਂ ਲਈ ਬੀਜ-ਮੰਤੁ ਹੈ- ਛੰਜਮੰਤ 

ਸਰਥਾ ਕੇਂ ਗਿਆਨੁ / ਚਹਾ ਵਰਨਾ ਆਹੇ ਜਪੈ ਕੋਊ ਨਾਅ/ (ਗੁ. 

ਗੰ. ੨੭੪)। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ '੧ਉਂ” ਜਾਂ ਮੂਲ-ਮੰਤੁ ਨੂੰ ਬੀਜ- 

ਮੰਤੁ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

'ਬੀਠਲ : ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
ਦੇ 'ਵਿਟ੍ਠਲ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਪਵ੍ਰੰਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਇਸ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ 

ਕਈ ਵਾਰ ਛਪੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

“ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ 

ਲਈ ਵੇਖੋ “ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ”। 

ਬੀੜ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ( ਛਪਾਈ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛਾਪਾਖਾਨਾ 

ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 

ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰੁਕਮਿਣੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਉਦਮ ਬਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਤ ਭਾਨ 

ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਦਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ” 

(ਸਟੀਕ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਦੀ 'ਭੂਮਿਕਾ” (ਪੰਨੇ ਜ-ਝ) ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 
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ਸੰਮਤ 1916-17 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ਕੋਹਿਨੂਰ 

ਯੰਤਾਇਲਯ, ਲਾਹੌਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਲਾਲਾ ਹਰਸੁਖ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ 

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਪੰਥ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ-“ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਾਪੇ ਜਾਵਨ, ਪੈਥ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ 

ਦੇਵੇ ਜੋ ਕੇਹੜੀ ਬੀੜ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ ? ਅਰਥਾਤ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਭਾਈ ਬੈਨੋ 

ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਇਹ 

ਤਿੰਨ ਬੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਚਲਤ ਹਨ। ਲਿਖਾਰੀ ਲੋਕ 

ਬਹੁਤਾ ਦੋਹਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, 

ਤੀਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ 

ਉਤਾਰੇ ਘਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹੀ ਛਾਪ ਦੇਵੇਗਾ।” 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀਚਾਰ 

ਹੋਈ, ਪਰ ਅੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਯਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾ ਬੀੜਾਂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰੋਵਰ 

ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇਹੜਾ ਕਾਗਤ ਤਰ ਆਵੇ , ਉਸੇ 
ਬੀੜ ਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਾਗਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ, ਕਾਗਤ ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜੀ 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ 

ਕਾਗਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਗਏ , ਫਿਰ ਦੋ 

ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਕਾਗਤ ਉਪਰ ਤਰ ਆਯਾ। 

ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ 

ਕਾਗਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ 

ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ 

ਸੀ--ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਛਪੇ। 

ਬਸ ! ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਸੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਛੱਪਣ 
ਲਗੀ। ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰਾ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ (ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸ. ਐਸ. 

ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ) ਨੇ ਲਿਖਿਆ 

ਸੀ। ਇਹ ਬੀੜ ਸੈਮਤ 1921-22 ਬਿ. ਵਿਚ 

ਛਪੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਸ ਤੋ' ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ 

ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਵੇਰੀ ਦੀਵਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 

“ਮਤਬਾ ਆਫ਼ਤਾਬ ਪੰਜਾਬ” ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਛਪੇ 

ਬੁੱਢਾ, ਬਾਬਾ 

ਸਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਮੇਹਰਚੰਦ ਚੁਹਟਾ ਵਸਤੀ 
ਭਗਤ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਛਪਵਾਯਾ ਸੀ।” 

ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ 

ਦਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਪ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 
ਛਾਪਣ ਦਾ ਪਹਿਲ ਉਦਮ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਨੰਦ ਨੇ ਲਾਰੌਰ ਵਿਚ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਮਤ 1935 ਬਿ. ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਚੀਆਂ 

ਵਿਚ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਤ 1950 ਬਿ. (1878 ਈ.) 

ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਬੀੜ ਛਾਪੀ ਜਿਸ ਦੇ 1313 ਪੰਨੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੁਝ 

ਚਿਰ ਬਾਦ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ 

ਬੀੜ ਛਾਪੀ। ਕਦ ਛਪੀ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ; ਪਰ 

ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਨ 1904 ਈ. ਤੋਂ' ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 

ਸੈਨ 1864-65 ਈ. ਵਿਚ ਕੌਹੇਨੂਰ ਯੰਤ੍ਾਲਯ, ਲਾਹੌਰ ਵਲੋ” 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੀੜ ਦਾ ਲੇਖਨ-ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ 

ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਸਤ 

ਸਰੂਪ ਛਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਸ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ 

ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਪਾਠ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਯ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁਲਾਬ 
ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨਜ਼ ਵਲੋਂ' ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- 

“ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ 

ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਧਾਯਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰ ਸਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਂ 
ਨਾਲੋਂ' ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।” 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ 
ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਉਦਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਨ 1952 ਈ. 

ਵਿਚ ਕੀਤਾ। 

ਬੁੱਢਾ, ਬਾਬਾ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੰਥੀ ਅਤੇ 
ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 
ਸੈਨ 1506 ਈ.(7 ਕਤਕ, 1563 ਬਿ.) ਵਿਚ ਸੁੱਘੇ ਰੰਧਾਵੇ 

ਦੇ ਘਰ ਗੋਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂਨੰਗਲ , ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੂੜਾ” ਸੀ। 

ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਤਰ 



ਬੁੱਢਾ, ਬਾਬਾ 

ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਸੰਨ 1518 ਈ. (ਸੈ. 1575 ਬਿ.) ਵਿਚ ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 
ਭਗਤਮਾਲਾ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 

ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੈਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਕਈ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ 

ਕਿ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ (ਬਿਰਧਾਂ) 
ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋ 'ਬੂੜਾ” ਦੀ 

ਥਾਂ ਆਪ ਨੂੰ 'ਬੁੱਢਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 

ਚਲਣ ਲਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ 
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਰਹੇ 

ਅਤੇ ਉਥੇਂ ਹੀ ਡੋਰੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । 

ਆਪਣੀ ਅਦੁੱਤੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਈ । ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰ- 

ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 

ਆਪ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਧੀਨ 

ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਥੇ 
ਬੇਰ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੈਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 

ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਸੈਨ 1594 ਈ. (1651 ਬਿ.) ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 

ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ 

ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਪਾਸ ਬੀੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ। ਸੈਨ 1604 ਈ. 

(2663 ਬਿ.) ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ 
ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 
ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ 

ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 

ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ 

ਨਿਭਾਈ। 24 ਜੂਨ 1606 ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ 

ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸਜਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਸੈਨ 1631 ਈ. (15 ਮਘਰ, 1688 ਬਿ.) ਵਿਚ 

ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸ, ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਛੇਵੇਂ' ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਬੁਧਿ/ਬੁਧੀ 

ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੈਚਾਲਨ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਵਿਚ 

ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ (ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ 
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ। 

ਬੁਧਵਾਰ : ਬੁਧ ਗ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੱਤ 

ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ--ਝਧਵਾਰ ਆਪੇ ਝ/ਹਿ ਸਾਰ / (ਗੁ. ਗੰ . 

੮੪੧)। ਇਹ ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਵਾਰ', 'ਬ੍੍ਹਸਪਤੀ”। 

ਬੁਧਿ/ਬੁਧੀ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਬੁਦਧਿ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ 

ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਲ, ਸਮਝ, ਵਿਵੇਕ-ਸ਼ਕਤੀ, ਠੀਕ-ਗ਼ਲਤ ਦਾ 

ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੁਧ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾ. 

ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ ('ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਕੋਸ਼') ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਣ (ਕਦਮ) ਮਹਤ ਤੱਤ੍ਰ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ, ਅਹੌਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੋਏ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਮਹਤ ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਹੈ । ਇਸੇ ਦਾ ਮਨੋਵਿਕਾਸ ਰੂਪ ਬੁੱਧੀ 

ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਸਗੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਤਨ੍ਯ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਹੰਕਾਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਬੁੱਧੀ ਸਿਧੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ 

ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਨਿਸਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੈ 

ਸਤੋਂ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ 

ਗੁਣ ਹਨ--ਧਰਮ, ਗਿਆਨ, ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਜ। ਜਦ 

ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਉਲਟ ਕੇ 

ਅਧਰਮ, ਅਗਿਆਨ, ਆਸਕਤਿ' (ਮੋਹ) ਅਤੇ ਦੀਨਤਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ।' ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਦੀ 

ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ 

ਹੋਈ ਹੈ।ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਯੌਗਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਮ- 

ਦੁਆਰਾ (ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ) ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ-ਸਵ ਕੰ 

ਪਰਾਂ ਬਲ ਝਹਿ ਸਾਰ / ਤਹ ਤੁ ਨਲ ਕੀ ਕਰਹ /ਝਚਾਰ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੫੯)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀ 

ਪਰਮਾਤਮਾ-ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ 

ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ 



ਬੂੰਦ (ਸਵਾਤਿ) 300 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਅਕਲਾਂ 

ਸ਼ਾਹਿਲੁ ਸੋਵੀਐ ਅਕਲ ਪਾਈਆ ਮਨੁ / ਅਕਲਾਂ ਪਾੰੜ੍ਹੇ ਕੈ 
ਝਝਨਲੈ ਅਕਲਾਂ ਕਨਚੈਂ ਦਾਨੁ /(ਗੁ . ਗੁੰ . ੧੨੪੫) । 'ਸੁਖਮਨੀ” 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਝ/ਮ 

/ਗਿਆਨ ਸਰਬ /ਤਿਹ /ਸਿਧਿ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੨੯੫)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ , ਬਸ ਸ਼ਰਤ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੋਏ। 

ਬੂੰਦ (ਸਵਾਤਿ) : ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂੰਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 
“ਸਵਾਤਿ ਯੋਗ” ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਾਤਿ (ਸਵਾਂਤਿ) ਬੂੰਦ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾੜ ਦੇ ਚਾਨਣੇ 

ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 
ਪੱਖ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਨੂੰ ਚੰਦ੍ਮਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਤਿ ਨਛੱਤ੍ ਉਤੇ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਤਿ-ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗ ਵੇਲੇ ਜੋ 

ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ 

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼੍ਰਿਨੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰ੍ਹਵਾਂ 
ਨਛੱਤ੍ 'ਸਵਾਤਿ ਨਛੱਤ੍ਰ' ਵਜੋ' ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਕੇਵਲ ਸਵਾਤਿ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ 

ਬੁਝਾਉੱਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ 

ਬੁਝਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂੰਦ 

/ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ /ਕੈਓਂ ਕਾਠ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੀ /(ਗੁ . ਗੰ. ੭੦੮)। 

ਇਕ ਲੋਕ-ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੂੰਦ 

ਕੇਲੇ ਵਿਚ ਪਏ ਤਾਂ ਕਪੂਰ, ਸਿੱਪੀ ਵਿਚ ਪਏ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਅਤੇ 

ਬਾਂਸ ਵਿਚ ਪਏ ਤਾਂ ਬੈਸਲੋਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 
ਇਹ ਬੂੰਦ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ-ਸ਼ਮਗ਼ਰਿ ਵਰਸੌ ਸੂਹਾਂਤ ਝੂੰਦ ਜਿਉਂ ਸ਼ਭਾਨਾੀੰ ਥਾਇ /.... ਕੋਲੇ 
/ਵਾਚਿ ਕਪੂਰ ਹੋਇ ਆਤਲ ਸ਼ਖਦਾਈ? / ਮੌਤ ਹੋਵੈ ਸਿਘ ਮਹਿ 

ਥਹੁ ਮਲ ਮਲਾਈ / /#ਿਸੀਅਰ ਦੇ ਮਹ ਕਾਲਕੂਾਟ /ਚਿਤਾਵੀ 

ਝਾਡਿਆਈ?/ (2/5) 

ਬੂੜੇ ਸੰਧੂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ : ਇਸ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪ੍ਾਚੀਨ 

ਬੀੜਾਂ” ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਨ 1947 ਈ. ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੀੜ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਸੈਦਪੁਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਇਕ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੀ ਜੋ ਡੇਰਾ ਭੱਲੇਂ ਬਾਵਿਆਂ ਦੇ 

ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ 

ਵਾਰਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਬੀੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਲੈਂਦੇ ਆਏ। ਅਜ ਕਲ ਇਹ ਬੀੜ ਭੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ 

ਤਹਿਸੀਲ ਪੁਰਾ (ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 9, ਗੱਲੀ ਨੰਬਰ 5), 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ 1813 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੋਸਤ 

ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਾਕ ਵੀ 

ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ , ਜਿੱਤ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਕੁਝ 
ਸਮੇ ਲਈ ਠਹਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਾਗੀਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਵਿਚ ਕੁਲ 591 ਪੱਤਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 

ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਦੋਹਰਾ ਤਤਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਤਕਰੇ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੇ ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ ਬਾਣੀ “ਜਪੁਜੀ” ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 
ਭੱਟਾ ਦੇ ਸਵੈਇਆਂ ਤਕ ਮੁਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ “ਚਲਿਤ੍ਰ ਜੋਤੀ 

ਜੋਤਿ ਸਮਾਵਣੇ ਕੇ” ਅਤੇ “ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ” ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚਲੀ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਖ਼ੀਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ 

ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ 

ਹੋਈ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਿਤੀ- 

ਅੰਕਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾ ਅੰਕ 590 ਉਪਰ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ-'ਸੋਮਤ ੧੭੧੧ ਮਿਤੀ ਫਗਨ ਸੁਦੀ ੧ 

ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ।” ਉੱਜ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 

ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਮ ਨਾਲ 
ਚਲਿਤ੍ਰ-ਸੂਚਨਾ ਤੋ ਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈ ਹਜੂਰਿ ਗਰੰਥ ਸਾਹਬ ਸੰਪੂਰਣ 

ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਬੂੜੇ ਸੰਧੂ ਪੰਜਵੀਂ 
ਪਾਤਸਾਹੀ ਦੇ ਹਜੂਰ। ਲਿਖਵਾਇਆ ਭਾਈ 
ਮਿਲਖੀ ਪੇਸਉਰ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਜੇ ਕੋਇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਦੇਹ ਕਾ ਦਰਸਨ 



ਹੋਇਗਾ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਬਖਸਣਾੀ ਸਰੀ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜੀ 

ਸਤਿ ਜੀ ਸੰਮਤ ੧੬੬੨ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ 
ਲਿਖਿਆ। 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੈਭਵ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀੜ ਨੂੰ “ਗਰੈਥ ਸਾਹਿਬ” 
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਰਣ ਜਾਲੀ ਹੈ। 

ਬੇਗਮਪੁਰਾ : ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 
“ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ' (ਵੇਖੋ) ਲਈ 'ਬੇਗਮਪੁਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ 

ਹੈ- ਝੋਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ / ਦੂਖ ਅੰਦੌਹ ਨਹੀ /ਤਾਹਾ 

ਠਾਉਂ/ ਨਾ ਤਸ਼ਵਨਿ /ਖਰਾਜੁ ਨ ਆਲ / ਖਉਂਡ ਨ ਖਤਾ ਨ 

ਤਰਸ ਜਵਾਲ਼ / (ਗੁ . ਗੰ. ੩੪੫)। 

ਬੇਣੀ-ਸੰਗਮ : ਵੇਖੋ 'ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ-ਸੰਗਮ”। 

ਬੇਣੀ, ਭਗਤ : ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਇਕ ਭਗਤ ਸਾਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਕਦ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੋਏ ? 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋ ਕੋਈ ਸੈਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ 

ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ 
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭੱਟ ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ 

ਸਵੈਯੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 

ਵਿਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ- ਭਗਤਾ 

ਝੋਣਾੀ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਜਿ ਆਤਮ ਰੰਗੁ ਆਣ / (ਗੁ. ਗੰ. 

੧੩੯੦)। 
ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਦੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 

ਦਾ 'ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ “ਪਹਰਿਆ ਕੇ ਘਰਿ 

ਗਾਵਣਾ” ਆਦੇਸ਼-ਉਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਪ-ਤਪ 

ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ 

ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 

“ਰਹਾਉ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌ ਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਂ ਕੇਵਲ 

ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 
ਤ੍ਰਵੇਣੀ-ਸੈਗਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਅਤੇ 
ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ 

ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਮਿ੍ਤ ਝਰਦਾ 

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬਾਰਧ ਵਿਚ ਜਾਂ 

ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਚਾਰਯ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ 

ਚਤੁਰਵੇਦੀ (ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸੰਤ-ਪਰੈਪਰਾ”) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇਪਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਪੂਰਬ-ਵਰਤੀ ਦਸ ਕੇ ਸੈਤ-ਮਤ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ 

ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 

14ਵੀ' ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ'ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਏਕਾਂਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 
ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦਸਦੇ ਕਿ ਰਾਜ-ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ 

ਝਟ ਲੰਘਾ ਲੈਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ 

ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ 

ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਗਾਥਾ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ “ਰਹਾਉ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ-ਚਾਰ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਣਵੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ 

ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦ੍ੜ੍ਹ ਕਰਨ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਖੜੇ ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ- ਜਿਨੇ ਆਤਮ ਤਤ ਨ ਚੰਮਿਨਿਆ/ ਸਭ ਫੋਕਟ 

ਧਰਮ ਅਬਨੈਨਿਆ/ ਕਹਾ ਬੌਣਾ ਗੁਰਮ/ਮ /ਨਿਆਵੀ / /ਬਿਨੁ' 

ਸ਼ਾਤਿਗਾਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੫੧)। 

ਬੇਦ : ਵੇਖੋ “ਵੇਦ 

ਬੇਦ-ਬਿਆਸ : ਵੇਖੋ 'ਵਿਆਸ'। 



ਬੇਦੀ (ਵੇਦੀ) 

ਬੇਦੀ (ਵੇਦੀ) : ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਨੰਡੇ ਕਖ਼ਲ ਅੰਹ ਝੋਦ 

ਗਚਿ ਲੰ ਬ੍ਹਮ /ਗਿਆਨ ਓਚਾਰਾ /(ਗੁ . ਗੰ . ੪੮੨) ਕਹਿ ਕੇ 

ਵੇਦੀ (ਵੇਦਿਕਾ) ਪ੍ਰਥਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ 

ਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਰਤ (ਸਮਿਰਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ) ਕਰਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵੇਦੀ/ਵੇਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਆਕਾਰ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ “ਵੇਦੀ” 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੱਗ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਮੰਗਲ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਚਿਆ 

ਗਿਆ ਮੰਡਪ ਅਤੇ ਹਵਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ 'ਵੇਦੀ” ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੇਸਨਉ./ਬੈਸਨਵ : ਵੈਸ਼ਣਵ-ਮਤ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ। ਵੇਖੋਂ 
'ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ”। 

ਬੈਕੁੰਠ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਭੇਦ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਪੁਰਾਣ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਜਦੋ' ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਦੇਵ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ 

ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 

ਸਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ' 'ਬੇਕੁੰਠ” (ਵੈਕੁੰਠ) ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਇਥੇ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਆਖਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕੁੰਠ 

ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁੰ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ 

ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸੋਨਰੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨੜ੍ਹੋ 
ਹੋਏ ਆਵਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਰੋਵਰ ਵੀ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਮਲ 

ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਕਮਲ ਫੁਲ 

ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਕਸ਼ਮੀ 

ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਆਭਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੈਕੁੰਠ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਗੀਧ 

ਨਾਲ ਮਹਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਗਿਆਨ 

ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋ 
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ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਜਦੋ' ਉਸ ਉਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

ਸਗੋ' ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ 'ਸਾਯੁਜ੍ਯ” (ਅਭੇਦਤਾ, 

ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ 

ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰਿ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ- ਅਠਸ਼ਨਿ ਤਰਲ ਜਹਾ ਸ਼ਾਗ 
ਪਗਾ ਧਗੰਹ / ਤਹ ਬੌਕੁੰਠ ਜਹ ਨਾਲ ਉਚਗਹਿ/ (ਗੁ . ਗ੍ੰ . 

੮੯੦)। ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਕੌਟਿ 
ਬੰਕੁੰਠ ਜਾ ਕੀ /ਦ੍ਰਿਸਣੀਂ ਆ/ਹ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੧੫੬)। ਸੰਤ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ 

ਕਿਹਾ ਹੈ-ਸ਼ਾਧਸ਼ੰਗਾਤ ਸੈਕੰਠੇ ਆ/ਹ/ (ਗੁ . ਗੰ. ੩੨੫)। 

ਬੈਰਾਗ : ਵੇਖੋ 'ਵੈਰਾਗ'। 

ਬੈਰਾਗੀ : 'ਬੇਰਾਗੀ' ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਵੈਰਾਗਿਨ' ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਗਤਿਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ 

ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਲੇਖ 
ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਤਿ ਨਿਰਮੋਹੀ 

ਜਾਂ ਤਿਆਗੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ “ਬੈਰਾਗੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਜੇ 

ਮਨੁ ਆਗਹਿ ਆਪਣਾ ਸੈਂ ਪੁਰਯ' ਬਰਾਕ? / (ਗੁ . ਗੰ. ੫੬੯)। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

12ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਆਨੰਦ ਨੇ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਘਟ ਤੋ ਘਟ ਬਸਤ੍੍ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ 

ਇਧਰ-ਉਧਰ ਬੇਘਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ 
ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਉਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਧਾਰਣ 

ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ _ਹਨ-ਰਾਮਾਨੰਦੀ, 

ਵਿਸ਼ਨੂਸਵਾਮੀ, ਨਿਮਾਨੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਧਵਾਚਾਰੀ। ਮਹਾਨ- 

ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ-ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਦੀ ਯਾਤਾ, ਸ਼ੈਖ, ਚਕੁ 

ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਣੂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਛਾਪਾ, ਗੋਪੀ ਚੰਦਨ 
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ਦਾ ਤਿਲਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਥਵਾ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 

ਅਤੇਂ ਤੁਲਸੀ-ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ-(1) ਸ਼ੋਂ ਸਾਨੂ ਝੈਰਾਗ ਸੋਈ /ਹਰਦੀ ਨਾਨਾ 
ਵਸਾਏ / ਅੰਤਾਨ ਲਾਗਾ ਨ ਤਾਨਨੁ ਮੂਲੋਂ /ਵਿਚਹਾ ਆਪੁ 

ਗਵਾਏ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੨੯); (2) ਅਸੰਥ ਬੰਰਾਗਨੰ ਕਾਹ/ਹ ਝੌਰਾਗਾ 

ਸੌ ਬੈਰਾਗਾੰ /ਜ ਖਸ਼ਮੈ ਭਾਵੈ / ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਭੈ ਗੱਚਿਆ 

ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ / ਏਕ ਚੌੜ ਮਨੂਆ ਨਾ ਡੋਲ ਧਾਵਤੁ 

ਵਰ/ਜੇ ਰਹਾਵੈ / ਸਹਜੇ ਆਤਾ ਸਦਾ ਰੰਗਾ ਰਾਤਾ ਸ਼ਾਚੋਂ ਕੇ ਗਣ 

ਗਾਵੀ / (ਗੁ. ਗੰ. ੬੩੪)। 

ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ : ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੂ ਨਾਟ ਦੀ 
ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗਨੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ 
ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ 

ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਵਰਾਟੀ, ਬਰਾਰੀ ਆਦਿ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ 13ਵੇਂ' ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਬੇਰਾੜੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 7 
ਚਉਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਇਕ ਹੈ | 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਦੁਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਸੈਭਵ 
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ਬੌਧ-ਧਰਮ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ 
ਕਿਤਨਿਆਂ ਹੀ ਬੁੱਧਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਥਵਾ ਸਿਰਜਨਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੋਧ-ਧਰਮ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਸਾਮਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 448 ਈ. ਪੂ. ਕੌਸ਼ਲ ਜਨਪਦ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਪਿਲਵਸਤੂ ਦੇ ਸ਼ਾਕ੍ਯਵੰਸ਼ ਦੇ ਛਤੀ ਰਾਜਾ 

ਸ਼ੁਧੋਦਨ ਦੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ (ਨਾਮਾਂਤਰ ਮਹਾਮਾਇਆ) 

ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਜਨਮ ਤੋ" ਪੰਜ/ਛੇਂ 

ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਵਿਮਾਤਾ (ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਜਾਵਤੀ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਂ 'ਸਿੱਧਾਰਥ” ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਵਾਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਗੌਤਮ 

ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ 

ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ-ਕੁਮਾਰੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ (ਨਾਮਾਂਤਰ ਗੋਪਾ) ਨਾਲ 

ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ' ਰਾਹੁਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸੀ। 

ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ, ਬਿਰਧਾਂ ਅਤੇ 

ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋ ਹੋਣ 

ਵਾਲੋਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਲਗਭਗ 29 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰ-ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ 

ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 
ਖੋਜ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੇ ਅਨੇਕ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ , ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ, ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 

ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨ ਟਿਕਿਆ। ਫਿਰ 

ਦਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਵਰੁਸਾਏ ਸਾਧਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੌਕ ਸਦਾ ਹਰਿ-ਗੁਣ 

ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ 

ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਇਕ ਦੁਪਦੇ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਜਸ ਗਾਉਣ ਦੀ 

ਬਿਰਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁਖ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-ਸੰਤ ਜਨਾ ਨ/ਲੈ ਹੱਨ ਜਸ ਗਇਓ / 

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੰ ਦੂਖ ਗਵਾ7ਇਓ / (ਗੁ . ਗੰ . ੭੨੦)। 

ਆਰਾਣਕਲਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ ਪਰ 

ਪੂਰਣ ਗਿਆਨ (ਸੰਬੋਧਿ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨ ਹੋਈ। 

ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ 
ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਧਨਾ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਪ ਨੂੰ 

ਗਯਾ ਦੇ ਨੌੜੇ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੀ 

ਪੂਰਣਿਮਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ 'ਬੁੱਧੜ੍ ” 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ “ਆਰਯ-ਸਤਿ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-(3) 

ਜੀਵਨ ਦੁਖਮਈ ਹੈ, (2) ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, (3) ਉਸ 
ਕਾਰਣ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਦਾ ਅੰਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ 
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(4) ਦੁਖ ਦੀ ਨਿਵਿੱਤੀ ਦਾ ਉਪਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਸੇ 
ਸਾਲ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਪਤਨ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 

(ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਰਨਾਥ) ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜ ਭਿਖੂਆਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 

ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਚੱਕਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਿਖੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਅਤੀਆਂ (ਵਾਸਨਾ ਅਤੇ 
ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ) ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ 

ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ-ਕਾਲ 

ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ 

ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ 
ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲੀ ਜਿਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ 

ਜਕੜ ਇਤਨੀ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਭਿਖੂਆਂ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁਖੀਆਂ 

ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ (ਥੇਰਾਂ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਅੰਗੁੱਤਰ 

ਨਿਕਾਯ” ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਿਕਾਵਾਂ 

ਵੀ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਅਤੇ 

ਜ਼ਿਲਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੇਹ 
ਤਿਆਗੀ। 

ਬੌਧ-ਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਾਂਗ 

ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ--(ਉ) ਠੀਕ 
ਗਿਆਨ (ਵਿਚਾਰ), (ਅ) ਠੀਕ ਸੈਕਲਪ (ਉਦੇਸ਼), (ਏ) ਠੀਕ 
ਬਚਨ, (ਸ) ਠੀਕ ਕਰਮ (ਪੈਚ-ਸ਼ੀਲ-ਅਹਿੰਸਾ, ਅਸਤੇਯ- 

ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਲ ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਨ ਲੈਣਾ, ਸਤਿ ਭਾਸ਼ਣ, 

ਬ੍ਹਮਚਰਯ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼), (ਹ) ਠੀਕ ਜੀਵਿਕਾ 

(ਰੋਜ਼ੀ), (ਕ) ਠੀਕ ਯਤਨ, (ਖ) ਠੀਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ (ਲੋਭ ਅਤੇ 

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋ' ਬਚ ਕੇ ਸੈਸਾਰ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ 

ਸਮਝਣਾ), (ਗ) ਠੀਕ ਸਮਾਧੀ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਉਤੇ 

ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ('ਪ੍ਰਗਿਆ”) ਦਾ 

ਉਦਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਨਿਰਵਾਣ” ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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“ਨਿਰਵਾਣ” ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨਸ਼ਟ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੋ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ 

ਸਦਾਚਾਰਣ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿ- 

ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਯਤਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੋ ਖ਼ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਕ੍ਸ਼ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 

ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੈਕਲਪ, ਅੰਦਰਲੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 

ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਤਨਾਂ-ਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆ--ਦਾ ਵੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। 'ਸ਼ੀਲ” ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਆਸਨ 

ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਆਸਾਂ ਉਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ “ਸਮਾਧੀ” ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ('ਪ੍ਗਿਆ'”) ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ “ਨਿਰਵਾਣ” ਜਾਂ ਦੁਖ 

ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।“ਨਿਰਵਾਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜਵਾਲਾ ਦਾ ਬੁਝ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਬੁਝਣ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 

ਮਿ੍ਤੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਂਤਰ ਦਾ ਕਮ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 
ਗਿਆਨ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਚਾਰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ 

ਸਾਖਿਆਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣਾ ਹੈ। 

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਗਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ 
ਪਿਟਕਾਂ (ਤ੍ਰਿਪਿਟਕਾਂ) ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ । ਇਥੇ 'ਪਿਟਕ" 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ “ਟੋਕਰੀ” (ਸੈਕਲਨ)। ਪਹਿਲੇ ਪਿਟਕ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਸੁੱਤ-ਪਿਟਕ” ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋ' ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 

ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ 

ਅਗੋ' ਪੰਜ ਨਿਕਾਯਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ 
ਪਿਟਕ ਦਾ ਨਾਂ 'ਵਿਨਯ ਪਿਟਕ' ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦੇ 
ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੈਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗੂਹਿ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਿਟਕ ਦਾ ਨਾਂ “ਅਭਿਧੰਮ ਪਿਟਕ' ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਬੌਧ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੱਤ੍ਰ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ 

ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕਾਂ 

ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 
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ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 

ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦਰਸ਼ਨ-ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਲਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ 

ਪਿਆ ਹੈ 'ਸਰਵੰ ਅਨਿਤਥੀ'; ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ 

ਵਸਤੂ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪਦਾਰਥ (ਦਵ੍ਯ) 
ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਰ ਛਿਣ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਨਦੀ ਦੀ 

ਧਾਰਾ ਵਾਂਗ ਨਿੱਤ ਪ੍ਵਾਹਮਾਨ ਹੈ , ਕੁਝ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ; 

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ । ਫਲਸਰੂਪ ਸਭ 

ਕੁਝ ਛਿਣ ਭੰਗਰ ਹੈ-“ਸਰਵੰ ਕ੍ਸ਼ਣਿਕੰ”। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ” 

ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ 'ਕ੍ਸ਼ਣਿਕਵਾਦ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਰੂਪ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ; ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋ' ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ 
ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ; ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ 

ਲੱਛਣ ਹੈ-'ਸਰਵੰ ਸੂਲਕ੍ਸ਼ਣੰ”। ਇਸ ਲਈ ਨ ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ 

ਹੈ, ਨ ਹੀ ਆਤਮਾ। ਅਨਿੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੋਈ 

ਸਥਾਈ ਪਦਾਰਥ (ਦ੍ਵ੍ਯ) ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ 

ਸਕੰਧਾਂ (ਰੂਪ, ਵੇਦਨਾ, ਸੰਗਿਆ, ਸੈਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ) 

ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜ ਸਕੰਧਾਂ (ਤੱਤਾਂ) 
ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 
ਬੁੱਧ-ਦੇਵ ਜਨਮਾਂਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਜਨਮ- 

ਜਨਮਾਂਤਰ ਦੀ ਅਰੁਕ ਧਾਰਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ 

ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਨਮਾਂਤਰ-ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । ਸਚ ਤਾਂ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ 
ਪੌੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ 

ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਕਈ ਮਤ-ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਅਨੁਯਾਈਆਂ 

ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ ਬਣ ਗਏ । ਪਰੋਪਰਿਕ ਵਿਆਂਖਿਆ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ 
ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ-ਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ 

ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 'ਮਹਾਯਾਨ' (ਉੱਚਾ ਮਾਰਗ 

ਜਾਂ ਵਾਹਨ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ “ਹੀਨਯਾਨ” 
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(ਨੀਵਾਂ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਵਾਹਨ) ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤਕ 

ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਯਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ 

ਹੀਨਯਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ 
ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗੋਂ 

ਦੋ-ਦੋ ਉਪ-ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 

ਵੈਭਾਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸੌਤ੍ਾਂਤਿਕ “ਹੀਨਯਾਨ” ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ 

ਅਤੋ ਯੋਗਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮਾਧਮਿਕ “ਮਹਾਯਾਨ” ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ 
ਬੌਧ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਬਧੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹਨ। 

ਵੈਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਾਤਯਾਯਨੀ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ 
ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਈਸਾ-ਪੂਰਵ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ ਸਤਿ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿ 

ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਬਾਹਯ ਪ੍ਰਤਕ੍ਸ਼ਵਾਦ” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਹੀਨਯਾਨੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ 

ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੌਤ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਆਰਭ ਕੁਮਾਰ ਲਾਤ ਨੇ 

ਈਸਵੀ ਸੈਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ 

ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵੈਭਾਸ਼ਿਕ ਮਤ ਵਾਂਗ ਇਸ 

ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ 
ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀ', 

ਸਗੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਾਹ੍ਯ 

ਅਨੁਮੇਯਵਾਦ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਹਾਯਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਤੀਜੀ ਯੋਗਾਚਾਰ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਮੈੜ੍ਰੇਯ ਨੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਤ 

ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 

ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਸਤਿ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥ 

ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ' ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰਮ ਤੋ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲੀ ਅਥਵਾ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਚਾਰਯ 

ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਧਮਿਕ-ਸ਼ਾਖਾ 

ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਬੌਧ-ਮਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ 
ਛਾ ਸੇ ਨ ਸ਼. 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇਂ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ, ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 
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ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸਤਿ ਅਤੇਂ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਹਨ। 'ਸ਼ੂਨ੍ਯ' ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਸ ਸਕਣਾ ਸਰਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਨਿਰ-ਸਰੂਪ ਹੈ। 
ਬੌਧ-ਮਤ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੀ' ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦਤਾ ਦੀ 

ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋ' ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋ' ਬਾਹਰ 

ਵੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜੰਮਾਈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ 

ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਕ- 
ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ 

ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੇ ਸਿਧਾਂਤ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੌਧ-ਮਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਣ 

ਸਕਿਆ। ਪੁਰੋਹਿਤਵਾਦ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨ ਦੇ ਕੇ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ 
ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਅਨਾਚਾਰਾਂ ਦਾ 

ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 

ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀ 

ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਸੀਵਕਾਰ ਕਰਨੋ ਰੋਕਿਆ ਜਦ ਤਕ ਉਹ 

ਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 
ਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਬੁੱਧੀਵਾਦਤਾ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। 

ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਬੁੱਧੀ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ 

ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ 
ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ 

ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ 

ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਾਕ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ- ਕਲੀਰ ਬਾਮਨੁ ਗਰ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗਰ 

ਨਾਹਿ / ਅਗਝਿ ਉਗ/ਝ' ਕੈ ਪੰਚ ਨ ਆ ਚਾਰਹੁ ਬੇਦਹਾ ਆਮੰਹ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੭੭)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਮਾਣ 

ਵਾਕ ਮੰਨਣ ਤੋ ਸੈਕੋਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਬੰਦ ਕਤੇਲ 

ਭੋਦੁ ਨ ਜ਼ਾਤਾ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੦੨੧)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਸ਼ਾਸ਼ੜ ਸੰਮਰਿਤਿ /ਝਨਸ਼/ਹਿਗੇ ਝੰਦਾ/ (ਗੁ , 

ਗ੍ਰੰ.੨੩੭)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜੋ ਪਿਰਤ 

ਬੌਧ-ਧਰਮ 

ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੌਤਾਂ ਨੇ ਯੁਗ ਦੇ 

ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 

ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ। 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦ੍੍੍ਹਿਤਾ 

ਪੂਰਵਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਾਖੰਡਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਗਊਂ /ਝਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵਹੁ 

ਗੋਂਝਰਿ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਏ? / ਧੋਤਾ /ਟਿਕਾ ਤੈਂ ਜਪਮਾਲਾ ਧਾਲੁ 

ਮਲੰਛਾ ਖਾਈ / ਤਾਨ ਪੂਜਾ ਪੜ/ਹ ਕਤੌਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ 

ਭਾਈ / ਛੌਡਨਲੇ ਪਾਖੰਡਾ/ ਨਾਨ ਲਇਆ ਜਗੰਹਿ ਡਰੰਦਾ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੪੭੧)। 

ਬੌਧ-ਧਰਮ _ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੂਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ 
ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ਼ੀ 

ਕਸਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਵਿਚ ਨ ਪੈ ਕੇ 

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਪੂਰਣ 

ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 

ਬੁੱਧ ਨੇ ਨਿਵਿ੍ਤੀ ਮਾਰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ 

ਕਰਮ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ - 

ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬੌਧ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ 
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋ' “ਦੀਰਘ ਨਿਕਾਯ” (ਪਾਥਿਕਸੁੱਤ, 
ਕੇਵੱਟਸੁੱਤ ਅਤੇ ਤੋਵਿਜ੍ਯਸੁੱਤ) ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ 

ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ 

ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ 

ਦਾ ਹੀ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਹੈ । ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਵਾਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਤਿਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋ 

ਰੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਖੰਡਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿੱਤੀ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 

ਆਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ “ਚਾਰਵਾਕ ਦਰਸ਼ਨ” (ਵੇਖੋ) ਦੇ 

ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਵਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੌਧ-ਧਰਮ 

ਦੇ ਬ੍ਹਮਚਰਯ, ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ । 



ਬੋਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ (ਪੁਸਤਕ) 

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ 

ਕਿਉਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ- 

ਦਿਲੇ ਸਨ। ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀ 

ਸੀ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ 

ਹਨ; ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਵਰਣ ਅਤੇ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧ 

ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਸਮਤ੍ਵਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਧ-ਧਰਮ ਦੀ 

ਬੁੱਧੀਵਾਦਤਾ, ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜਵਾਦਿਤਾ ਨੇ 

ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਪ੍੍ਯਿ ਬਣਾ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਨ ਕਰ 

ਲਿਆ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਖਿਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਬੌਧ-ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 

ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇ' ਦਿਸਹੱਦੇ ਪ੍ਦਾਨ 

ਕੀਤੇ। ਮੱਧਯੁਗ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵ ਧੁੰਧਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਸ 

ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ 
ਵਿਚ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਯੁਗ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ 

ਸਾਧਕ ਰੂੜ੍ਹ ਪਰੋਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ 

ਜੋ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਧ-ਮਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਧ-ਯੁਗੀਨ 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਸੈਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 

ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਯੁਗ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਇਸ ਲਈ ਬੌਧ-ਮਤ 

ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ 

ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਮਗ੍ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ 

ਅਭਿਵਿਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ (ਪੁਸਤਕ) : 
ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਤ 1826 ਬਿ. (ਸੈਨ 

1769 ਈ.) ਵਿਚ ਰਚੀ “ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ 

ਦਸਾਂ ਕਾ” ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸ-ਨੁਮਾ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ 

ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ 

ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ (ਪੁਸਤਕ) 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਸੰਦਰਭ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਹੈ-ਸੰਮੜੁ ਸੋਲਾਂ ਸ਼ੈ ਗਤਿਵੰਜਾ ਗਏ / ਰਬਾਲੀੰ ਆਏ ਕਢੋਂ ਹੋਏ 

ਸੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਭਏ / ੯੬ / ਨਹਰਬਾਨ ਪੁਤ /ਪ੍ਰਿਕੰਏ ਦਾ 

ਕਥਨਸ਼ਰੰ ਕਰੋਂ / ਪਾਰਸ? /ਹੈਂਦਾਵ ਸ਼ਹਸਾਨਿੜ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ 

ਪੜ੍ਹੇ //ਤਿਨ ਭੀ ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਝਣਾ£? /ਭੌਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 

ਦਾ ਗੰ ਪਾਈ/ £੭/ ਡੂਮ ਲਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈਂਣਆ ਦੇ 
ਗਾਵਨਿ / ਦੂਯਾ ਦਰਬਾਰ ਵਡਾ ਗੁ/ਰੇਆਈੈ ਦਾ ਲਗੇ 

ਬਣਾਵ/ਨੇ / ਆਟਣਿਆ ਭਾ ਪੁਸ਼ਤਕ /ਇਕਾ ਗੁੱਥ ਬਣਾ/ਇਆ/ 

ਚਹੁੰ _ਪਾ/ਤਿਸਾਹਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਬਾਣਾ /ਲਿਖ /ਵਾਚਾ 

ਪਾਇਆ / ੮/ 

/ਏਥੋਂ ਸ਼਼ਦ਼ ਕੌਰਤਨ ਕਾਰਨ /ਨੈਥ / ਡੂਮ ਰਬਾਬ ਅਤੇ 

ਕਢ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਲਏ ਰਥ //ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਖ ਸ਼ਬਦ /ਮਹਰਥਾਨ 

ਦਾ ਕਰਤਨ /ਵਿ/ਚਾ ਪੜਿਆ / ਸੌਂ ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨੁ ਜਾ 

ਕੀ ਪੰਨਿਆਂ / ੯੨ / ਝਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਝਾਣਾ ਜੁਦਾ ਕਗੀੰਏ /#ੀਣੇ ਪਾਂਦੇ ਨ7ੰ ਰਲਾ ਸ਼ੋ /ਵਾ/ਚਿ ਰਲਾ ਨ 

ਧਗੀਏ / ਸੌ ਸ਼ਹਿ ਬਾਣ ਉਚਾਰ ਆਨਾ ਹੀ ਕਰਤ ਸੇ ਭਏ /ਸ਼ੋਂ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸ਼ਭਾਇਕਤਰ ਕਾਰ ਲਏ ।੯੩।(ਚਰਣ ਪੰਜਵਾਂ) 

ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਝ ਜੀ ਨੰ ਸੰਮਤ ਸੋਲਾ ਸੌਂ ਅਠਵੰਜਵੇ 

ਜਨਮੁ ਹੈ ਧਾਰਾ / ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕੈ ਧਾਮ /ਖੈਡਾਵਾ ਭਾਣਨੈ 

ਗੁਰਦਾਸ਼ ਭਲਾ /ਲਥਾਰਾ ।। ੧੩੫। 

ਸੰਮਤੁ ਸੌਲਾ ਸ਼ੈ ਅਠਵੰਜਾ ਸੇ ਗਏ / ਤਬ ਆਗੰਦ ਗ੍ਰੰਥ 

ਜਾ ਜਨਮੁ ਲਏ / ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕੇ ਧਾਮ ਗੁੰਥ ਸ਼ਹਲ 

ਜਨਸੁ'` ਹੈ ਧਾਰਾ/ ਦਇਆ ਆੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ /ਲਿਥਾਗੀ 

/ਓਡਾਵਣਹਾਰਾ/ ੨੬੬॥ ਛੌਟਾ ਗ੍ਰੱਥ ਜੀ ਜਨਮੇ ਦਸ਼ਵੇ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰ ਧਾ%/ ਸ਼ੰਮਤੁ` ਸ਼ਤਾਰਾ ਸੌ ਪਜ਼ਵੰਡਾ ਬਹੁਤਾ 

/ਿਡਾਵੇ /ਲਿਖਾਰੇ ਨਾ / ਸਹੰਹੇਲ ਨੂੰ ਗੰ /ਪਿਆਰਾ ਅਪਨਹੀ 

ਹਥਾਂ ਨਿ/ਖਿਆ /ਖਡਾਇਆ / /ਸਿਖਾ ਕਤ ਅਰਦਾਲੁ ਜਾ 

ਅਗਲੇ ਨਗੱਲਿ ਚਾਹੰਏ ਰਲ/ਇਆ/ ੨੬੭/ ਸ਼ਚਨ ਕਨਤਾ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ ਹੈ ਓਹੁ ਏਹ ਅਸਾਡ?ੈ ਹੈ ਖੌਡੁ / ਨਾਲ ਨ 

ਮਿਲਾਇਆ ਆਹਾ ਆਰਾ ਕਉਨ ਜਾਣੰ ਭੋਦ/ ੨੬£/ 

(ਚਰਣ ਚੌਦਵਾਂ)। 

ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੀਣਿਆਂ ਵਲੋ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ . 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਦੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਮ 



ਬੇਦਗੀ 

ਉਚਾਰਿਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ। ਚੌਦਵੇ' ਚਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਦਾ 

ਸੈਨ 1601 ਈ. (ਸੈਮਤ 1658 ਬਿ.) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ 
ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਿੱਬਰ ਨੇ “ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ' ਅਥਵਾ “ਵੱਡਾ 

ਗ੍ਰੰਥ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਦਸਮ-ਗ੍ੰਥ' ਨੂੰ “ਛੋਟਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਸਿਆ 
ਹੈ। 

ਚੌਦਵੇ' ਚਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 

ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ-ਸ਼ੋਂ ਅਸ਼ਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੂੰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ 

ਆਹੇ /ਐਥ' ਸੋਈ ਲੇ ਚਲੋ ਗੁੱਥ ਸ਼ਹਬ ਦੋ ਕਾਹੋਂ /...੬ੜ /... 

ਭਾਈ /ਸੈਥੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ ਲੇ ਝਚਨ ਪਛਾਨੇਂ / ਅਤੇ ਝਚਨ' 

ਗੁਰ ਕੇ ਸੱਤ ਕਰ ਮਨੋਂ /..5854... ਗੁਰ ਕਾ ਲਖ ਨ 
ਅਪਨਾ ਧਰਮ /ਤਿਆਗੇਗਾ / ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਗੰਥ ਜੀ ਦੇ ਕਾਹੇ 

ਲਾਗੰਗਾ/...3੭੩ /... ਅਜੇ ਕਾਂਲਜ਼ਗ ਹੈ ਨੇਦਾਨ ਅਪਨਾ 

ਧਰਮਾ ਨਹ /ਤਿਆਗਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ ਸਮੰਹਿਲ ਦੇਂ ਕਹੇ ਲਾਗਨਾ/ 

੭੬ /... ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਸੋਂ ਐਸ਼ਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਚ 

ਜਾਨੋਂ / ਦਸ਼ੋਂ ਮਹਲ /ਇਕ ਬਾਝਾ ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਛਾਨ / ਦਸ਼ਵਾ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਦਾ ਗੁ/ਰੇਆਈੰ ਦਾ ਲ੍ਰੱਥ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹੈ 

ਗਾਇਆ / ਅਲੁ ਪ੍ਰਤਥ ਗੁਨ ਅਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਝ ਸ਼ਭਹਿਲ ਹੈ ਸੋਈ 

ਗਾਇਆ ਲੌ ਗ੍ਰੰਥ ਗਇਆ/ ੨੬੬ / /ਜਿਤਨਾ ਹੋਇ ਆਵੀ 

/ਤਿਤਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹੇੜ ਦੇ ਝਚਨ ਕਮਾਣੇ //ਝਨਾ ਗੁੰਥ ਕੌਈ 

ਹੋਰ ਨ ਜਾਣੇ / ਗੁੱਥ ਸ਼ਾਹੇਲ ਹੈਨ ਦੁਇ ਸ਼ਕੇਂ ਭਾਏ //ਏਕਾ ਹੈ 
ਵਡਾ /ਏਕਾ ਛੱਟਾ ਕਹਾਈੰ / ੨੬੫/ 

ਬੈਦਗੀੀ : ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ 
ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ “ਭਗਤੀ” ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ--ਸ਼ੋਖ ਫਗੰਦੀ 

ਯੌਨ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗ?। ਵੇਖੋ “ਭਗਤੀ”। 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ : 'ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 'ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ” ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ, 

ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰਬਤ 
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀ' ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ 
ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ 
ਦਾ ਲੱਛਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 
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ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ' ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 
ਵਿਚ ਮਗਨ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ “ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ' ਹੋਣ 

ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਮ/ਨੈ ਸ਼ਾਚਾ ਨ/ਖਿ ਸ਼ਾਚਾ ਉਇ/ 

ਆਵਰਾ ਨ ਪੌਠੈ ਏਕਲ਼ਾ /ਬਨੁ ਕੌ/ਏ / ਨਾਨਕਾ ਇਹ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਗਿਆਨ ਹੋਇ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੨੭੨)। 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਪਦਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਹਮ ਅਥਵਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਬੈਧੀ ਆਵੱਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਕੇ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 

ਇਕੋਂ ਇਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ--ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ? ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਝੰਡਾ / 

ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ? ਏਕ ਸੰਗਿ ਹੋਤਾ /(ਗੁ. ਗੰ. ੨੭੩)। 

ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਧਕ ਦੇ 

ਅੰਦਰਲੇ ਨੇਤਰ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ- 

ਰੂਪਾਤਮਕ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਵਿਅਰਥ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ- ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ? ਕੰ /ਦਰਿਸ਼ਟੇ ਸ਼ਮਾਨੈ/ ਜੰਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ 
ਕਉ ਲਾਗੀ ਤਾਲ ਪਵਾਨ /(ਗੁ. ਗੰ. ੨੭੨)। ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਕ 
ਦੀ ਸਭ ਉਪਰ ਸਮਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ=ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ 
ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ--ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਨ ਕੰ ਸ਼ਭ 

ਊਪਰ ਮਇਆ / ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਛੁ ਛੁਰਾ ਨ ਭਇਆ/ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਦਠ਼ਰਨੈ/ ਹਮ /ਗਿਆਨ? ਕ? 

ਦ੍ਰਿਸੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਗਸਾ /(ਗੁ . ਰੰ . ੨੭੨-੭੩)। 

ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ 
ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਤਰੂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀਆਂ 
ਵਿਥਾਂ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਅਭਿਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨ ਹੀ ਉੱਚੇ-ਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਉਹ 
ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ-- ਬ੍ਰਹਮ /ਗਿਆਨਨ ਕੰ ਤਹ ਸੜ੍ਹ ਸਮਾਨ / 
ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਆਨ? ਕੈ ਨਾਹ ਆਡਿਆਾਨ / ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਊਚ 
ਤੇ ਉਚਾ/ਅੱਨੇ ਅਪਨੀ ਹੈ ਸ਼ਭ ਤੇ ਨਨੰਚਾ/(ਗੁ . ਗੰ. ੨੭੨)। 

ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਕ ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ 
ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ 
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ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ--ਡੈ ਕਾਨੂ ਕਉਂ ਦੌੜ ਨਹ ਨਹਾ 

ਡੰ ਮਾਨਤ ਆਨ / ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਨ ਰੇ ਆਨਾ ਗਿਆਨ? 

ਤਾਹਿ ਝਖਾਨਨ/(ਗੁ. ਗੰ . ੧੪੨੭)। 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਚਿਕੜ 

ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੰਵਲ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਸ 

ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ, 

ਉਜਲੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਨਿੱਤ ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ 

ਸੁਖਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ 

ਲਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਉਸਤਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 

ਮਨੱਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਮੀ ਤੋ" ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ 

ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋ 

ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ 

ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 

ਹੈ- ਬ੍ਹਮ ਨਿਆਨਾਂ ਝੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ / ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੰ 
ਨੈਰਮਲ ਜੁਗਤਾ / ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਗਿਆਨੁ / 

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ? ਕਾ ਬ੍ੁਹਮ /ਧਿਆਨੁ / (ਗੁ. ਗੁੰ . 

੨੭੩)। 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਦਾ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਪਰ 
ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ 
ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਸਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ 

ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਸਦਾ ਉਮੰਗਾਂ ਭਰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਭਲਾ 
ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਦਾ 

ਹੈ- ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ / ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ? ਕਾ 
ਨਹਾ /ਭਿਨਾਸ/ ਹਲ [ਗਿਆਨੀ ਕੰ ਗਗੀਲੀ ਸ਼ਮਾਹਾ / ਬੂਹਮ 

/ਗਿਆਨਨੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ/ ਬ੍ਰਹਮ /ਗਿਆਨਾੰਂ ਕੀ ਨਾਹਨੈ 

ਧੰਧਾ / ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੰ ਧਾਵਤੁ ਝੰਧਾ/ ਬ੍ਰਹਮ /ਗਿਆਨਾ ਕੀ 

ਹੋਇ ਸ਼ ਭਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ /ਗਿਆਨਾੀ ਸਫਲ ਫਲਾ/ (ਗੁ. ਗੰ . 

੨੭੩)। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 

ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 

ਲਈ ਲਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੈ--ਨਾਨਕਾ ਬੂਹਮ ਗਿਆਨ ਅਗੰਮ 

ਪਰਸੰਸ਼ੁਰ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੨੭੩)। 

ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ 

ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 

ਮਨੁੱਖ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਉ'ਦਾ ਨਹੀ', ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਰਾਹੀ ਇਸ 
ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਲ, ਜਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ 

ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ- ਜੌ ਨ੍ਰ ਵਖ 

ਮਹ ਦੁਖ ਨਗੀੰ ਮਾਨ /ਸੁਖ ਸ਼ਨੰਹ ਅਰ ਡੈਂ ਨਾੰ ਜਾ ਕੰ ਕੰਚਨ 

ਮਾਟੀ ਮਾਨੰ / ਨਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੰ ਲੰਡ ਮਹ 

ਅਆਭਿਮਾਨਾ/ ਹਰਖ ਸੌਗ ਤੇ ਰਹ ਨਿਆਰਉਂ ਨਗੰਹ ਮਨੁ 

ਅਪਨਾਨਾ/ ਆਸ਼ਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ਗਲ ਤਿਆਗੀ ਜਗ ਤੌ ਰਹ 

/ਨਿਰਾਸ਼ਾ/ ਕਾਠ ਰੱਧ ਜਿਹ ਪਰਸ ਨਾ/ਹਨ /ਤਿਹ ਘਟਿ ਬੂਹਮਾ 

/ਨੈਵਾਸ਼ਾ/ ਗਰ ਕਿਰਪਾ /ਜੈਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨਾ /ਤਿਹ /ਇਹ 

ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਨ? / ਨਾਨਕਾ ਲਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓਂ /ਜਿਓ 

ਪਾਨ ਸੰਗਿ ਪਾਨ/(ਗੁ . ਗੰ. ੬੩੩-੩੪)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਇਹ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 

ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਹਮ-ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਗਿਆਨੀ ਹੈ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਉਹ “ਗਿਆਨੀ” ਹੈ। ਇਥੇ ਗਿਆਨੀ 

ਅਤੇ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਇਕੋ ਭਾਵ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਅਨੁਸਾਰ-ਪ੍ਣਵ/ਤਿ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਕੰਸ਼ਾ ਹੋਇ/ ਆਪੁ 

ਪਛਾਣੀ ਝੁਡੈ ਸੋਇ / ਗੁਰ ਪਰਸਾ/ਟ ਕਰੇਂ ਬਚਾਨ /ਸਂ/ਗਿਆਨਾੰ 
ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ /(ਗੁ. ਗੰ . ੨੫)। 

ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ 

ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ , ਜਾਂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 

ਸਕਦੇ , ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ 
ਅਤੇ ਸਵਰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਤ 
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ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਇਕ ਸਮਾਨ 

ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਸੁਖ-ਦੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ 

ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ 
ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮੁਕਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ-- ਲੋਡ ਮੋਹ ਮਇਆ ਮਮਤਾ ਫ/ਨਿ ਅਆਓਂ /ਬ/ਖਿਅਨ ਕਾ 

ਸ਼ੋਵਾ/ ਹਰਭ' ਸ਼ੌਗੁ ਪਰਸ ਜਿਹ ਨਮੰਹੇਨ ਸੋਂ #ਗੱਤਾ ਹੈ ਦੋਵਾ/ 
ਨੁਰਗ ਨਰਕ ਆੰਮ੍ਰਿਤਾ /ਬਯ਼ ਏਂ ਸ਼ਭਾ /ਤਿਉਂ ਕੰਚਨ ਅਰੁ ਧੌਸ਼ਾ/ 

ਉਸ਼ਤਾਂਤ /ਨੌਦਾ ਏਂ ਸਮ ਜਾ ਕੰ ਲੱਭ ਮੋਹ ਫੁਨਿ ਤੈਸ਼ਾ/ ਦੁਖ 

ਭੁਖ ਏ ਝਾਧੇ ਜਿਹ ਨਨਹਿਨ /ਤਿਹ ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ ਗਿਆਨ? / 

ਨਾਨਕਾ ਮਕਾਤਿ ਤਾ/ਹ ਤੁਮ ਆਨਹੁ /ਇਹ /ਲਹ ਕੋ ਲੋ ਪਰਾਨਨੰ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੨੨੦)। 

ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਣੀ-ਤੁਕਾਂ ਤੋ ਭਲੀ- 
ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ 

ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ 

ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਮਰਨ ਉਪਰੈਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋ' ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ 
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਇਸ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ 
ਵਸਤੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ 

ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ 

ਅਵਸਥਾ ਅਸਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੀ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਲੱਛਣ ਦਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਦੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 

ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ 
ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼, ਮਾਨ 

ਅਤੋ ਅਪਮਾਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਹੈ । 

ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੋ 

ਲੱਛਣ ਦਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਦੇ 

ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ 

ਵਾਲਾ ਹੈ- ਗੁਰਨ/ਖ ਨਮ ਰਤੇ ਸ਼ੈ ਉਧਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਦਾ 

ਵੰਚਾ/ਰ / ਜੀਵਨ ਮਕਾੰਤਾ ਹਰੇ ਨਾਮ ਿਆ/ਇਆ ਹਰ 
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ਰਾ/ਖਆ ਉ/ਰੈਧਗੰਰੇ/ ਮਨੁ ਤਨੁ /ਨੈਰਮਲ਼ ਨਿਰਮਲ ਮਤਿ 

ਉਤਮਾ ਉਤਮ ਬਾਣਾ ਹੋਈ / ਏਕੋ ਪਰਖ ਏਕਾ ਪ੍ਭ ਜਾਤਾ ਦੂਜਾ 
ਅਵਰ ਨ ਕੌਈ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੫੯)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ “ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਧ 
ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਲੱਛਣ ਦਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬ੍ਹਮ- 

ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੈ--ਸ਼ਾਧ ਕੰ 
ਸੋਂਡਾ ਸ਼ਾਧ ਬੰਨੇ ਆਈ / ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਧ ਪੁ੍ਭ ਛੰਦ ਨ ਭਾਈ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੨੭੨)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨੀ, ਸਾਧ-ਸੋਤ, ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ, 

ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਿ ਪ੍ਯਾਯਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ 

ਸਾਧਕ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿ ਦੇ 

ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 

ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਹੈ- ਲੌਸ਼ੇ ਜਲ ਅਆਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮੁ 

ਮਰਗਾਈ ਨੰਸ਼ਾਣੇ / ਸ਼ੁਗਤਿ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸ਼ਾਗਰ ਤਗੰਆ 

ਨਾਨਕਾ ਨਾ ਵਥਾਣੇ /(ਗੁ. ਗੰ . ੯੩੮)। 

ਸੈਖੋਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ- 

ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਹਮੀ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ-ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥ ਹੈ--ਬ੍ਹਮ/ਗਆਨਨ ਕਾ 

ਸਗਲ ਅਕਾਨੁ / ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ? ਆਪ /ਨੈਰੰਕਾ੍ਰ / ਬ੍ਰਹਮ 

ਗਿਆਨ ਕੰ,ਸੌਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਨ7/ ਨਾਨਕ ਬੁਹਮ 

ਗਿਆਨ ਸਰਲ ਕਾ ਧਨ?/(ਗੁ. ਗੰ. ੨੭੩-੭੪)। 

ਬ੍ਰਹਮਾ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਵਤਿਆਂ--ਬ੍ਹਮਾ, 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼-ਵਿਚੋ' ਪਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੇਦਾਂ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ' ਮਿਲਦਾ। ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਜਾਂ ਹਿਰਣ੍ਯਗਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਦੀ 

ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ , ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਵੈਦਿਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਬ੍ਹਮਾ ਉਤੇ ਆਰੋਪਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ 

ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਖਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (ਸਕੰਧ 3) ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ 
ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ 
ਸੰਸਾਰ ਜਲ ਵਿਚ ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ 
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/ਵਿਸ਼ਣੂ ਸ਼ੇਸ਼-ਸ਼ੱਯਾ (ਨਾਗ-ਸੇਜ) ਉਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
ਉਦੋ' ਕੇਵਲ ਕਾਲ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦਾ 
ਕੌਮ ਸਭ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਾਲ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਦ ਜੀਵਾਂ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 

ਲਿਗ-ਸਰੀਰ ਅਥਵਾ ਸੂਖਮ-ਸਰੀਰ ਵਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਕਮਲ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਪ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਮਲ 

ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਹਮਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸ੍ਯੰਭੂ” ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਮਲ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਚਾਰ-ਮਗਨ 

ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ? ਇਸ ਗੱਲ 

ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਣੂ`ਦੀ 
ਨਾਭੀ ਤਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨ 

ਹੋਇਆ। ਯੋਗ-ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 

ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ । ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਪ੍ੌਰਣਾ 
ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ 

ਪਿਛੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਅੰਤਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।'ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਪੁਰਾਣ” ਦੇ “ਦੁਰਗਾ-ਸਪਤਸ਼ਤੀ” 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਤਾਂਤ 

ਦਰਜ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਿ, 
ਵਿਧਾਤਾ, ਪਿਤਾਮਹ, ਲੋਕੇਸ਼ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ 

ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ ਲਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਿਰ 

ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ 

ਅਨਾਦਰ-ਪੂਰਵਕ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ 
ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ 

ਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ 

ਸਿਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਚਤੁਰਾਨਨ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸੂਤੀ 

ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰਾਹਮੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਾਵਿਤ੍ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਨੂੰ 

ਪੁੱਤਰੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਹੰਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੰਦ 
ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ 

ਅਤੇ ਸਨਤਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 

ਮਨੂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ' ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 
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ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 2,160,000,000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਸਭ 

ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਕੇਵਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 

ਦੇ ਬੀਜ ਹੀ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ' ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਦਾ 

ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋ' ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ 
ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ 

ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ , ਸ਼ਿਵ, ਸ਼ਕਤੀ, 

ਗਣੇਸ਼, ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਤੋ' ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ; ਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸੁਤੌਤਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ 

ਨਾਭੀ ਤੋ ਨਿਕਲੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ 
ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੌਣ ਸਥਿਤੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ 

ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋ” 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਅਤੋ ਮੰਦਿਰ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਪੁਸ਼ਕਰ' ਹੈ 

ਸੰਤ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ 

ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ 

ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ-ਨੰਭਾ ਕਮਲ ਤੋਂ 

ਬ੍ਹਮਾ ਉਪਜੇ ਬੇਦ ਪੜ/ਹਿ ੭/ਖ ਕੀਨੇ ਸਵਾ/ਰ/ ਤਾ ਕੌ ਅੰਡ ਨ 

ਜਾਲੀ ਲਖਣਾ ਆਵਤ ਜਾਵਤਾ ਰਹੈ ਗੁਝਾਮੰਰ /(ਗੁ. ਰੰ. ੪੮੯)। 

ਬ੍ਹਮੰਸ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਹਮ--ਅੰਸ਼। ਇਸ 
ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ-ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, 

ਸਨਾਤਨ ਅਤੇ ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ। ਵੇਖੋ 'ਸਨਕਾਦਿਕ”। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚ 

ਕਈ ਕਰੋੜ ਬ੍ਹਮਾ-ਪੁੱਤਰ ਲੀਨ ਹੋਏ ਦਸੇ ਹਨ-ਕੌ/ਟ 

ਉਸਤਤ ਜਾ ਕਾ ਕਰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਸ਼ । (ਗੁ . ਗੰ . ੧੧੫੬)। 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 'ਬ੍ਹਮੰਸ” ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮਰਿਖੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਬ੍ਰਹਮੰਡ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸੰਪੂਰਣ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ'। 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 
ਅਨੇਕ ਮਿਥਕ ਕਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਚਲਿਤ 
ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 



ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 
ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 
ਗਿਆ-ਪ੍ਥਵੀ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਕਈਆਂ ਨੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

“ਰਿਗ-ਵੇਦ' (ਪੁਰਸ਼-ਸੂਕ੍ਤ) ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦ , ਅਗਨੀ, 

ਰੁਦ , ਸੋਮ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦਕ੍ਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਿਤੀ ਨੂੰ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਰਣ੍ਯਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ 
ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ।ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ ਅਤੇ ਮਹ, ਜਨ, ਤਪਸ, ਸਤ੍ਯ 

ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿ੍ਥਵੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਸੱਤ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ-ਅਤਲ, ਪਾਤਾਲ, 

ਵਿਤਲ, ਸੁਤਲ, ਰਸਾਤਲ, ਮਹਾਤਲ ਅਤੇ ਤਲਾਤਲ। 

ਪਿ੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਜਾਂ ਕਛੂ ਦੇ ਪਿਠ 
ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਾਂ 
ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋ ਦਿਕਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸੈਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ 

-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਾਰਾਇਣ, 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ੰਭੂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਬ੍ਹਮ ਤੋਂ 
ਹੀ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਫਟਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ (ਖੰਡ) ਹੋ ਗਿਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗੋ' ਸੱਤ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੇਠਲੇ 

ਲੋਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਉੜਪੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 
ਬ੍ਹਮਾਂਡ/ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਕਥਨ 'ਮਨੁ-ਸਮਿ੍੍ਤੀ” ਅਤੇ 'ਛਾਂਦੋਗ੍ਯੋਪਨਿਸ਼ਦ' (ਉਨ੍ਹੀਵਾਂ 
ਖੰਡ) ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਕਰਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 
- ਕੋਟਿ ਬ੍ਹਮੰਡ ਕੇ ਠਾਕਰ ਸੁਆਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੬੧੨)। 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ਹਨ - ਕੋਟਿ ਬ੍ਹਮੰਡਾ 

ਜਾਂ ਕੇ ਧ੍ਮਸ਼ਾਲ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੫੬)। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਨੇ 

ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 
- ਲੋ ਬ੍ਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪੰਡ /(ਗੁ. ਗੰ. ੬੯੫)। 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ 
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ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਖਣ 

ਵਾਲਾ। ਪਰ “ਰਿਗ-ਵੇਦ' ਤੋ' ਬਾਦ ਹੋਰਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਪੁਰੋਹਿਤ” ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। 

“ਰਿਗ-ਵੇਦ" ਦੇ ਪੁਰਸ਼-ਸੂਕ੍ਤ (10/10) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਥਵਾ ਸੇਸ਼ਠ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਪਿ੍ਥਵੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ 'ਫੂਸੁਰ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਯੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ 
ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ, 
ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸਕ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁੰਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਅੰਤਾੰਨ ਲੰਡ /ਫੈਰ/ਨਿ ਹਲਕਾਏ / 
ਨੰਦਾ ਕਗਹਿ /ਗੰਡੇ ਭਾਨ ਉਠਾਏ / ਆ/ਇਆ ਮੂਠਾ ਚੌੜੀ 

_ ਨਾਹੀ/ ਭਰਸੇ ਡੂਲਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਹੀ/ ਝਾਹ/ਰੇ ਭੌਖ` ਕਗ/ਹਿ 

ਘਨੌੰਰੇ/ ਅੰਤਭ /ਝ/ਖਿਆ ਉਤਗਾੀ ਘੋਨੇ/ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਆਪਿ ਨ ਕੁੜੈ/ ਅੰਸਾ ਬਾਹਮਣ ਕਹੀ ਨ ਨੂਝੈ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੩੭੨)। ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ 
ਮੰਨਣ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਸਕਦਾ--ਕਲੀਰ ਬਾਮਨ ਗੁਝੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ 

ਗੁਰ ਨੰਹਿ/ ਅਗ/ਝ' ਉਗਝ ਕੰ ਪੰਚ ਮੂਆ ਚਾਰਉਂ ਬੇਦਨੁ 

ਮਹਿ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੭੭)। 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਦਿਆਂ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਸੌਂ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਜੋ /ਝੈਂਦੈ ਬ੍ਹਨੁ / 

ਜਪੁ ਤਹੁ' ਸੰਜਮੁ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮੁ / ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰਥ ਧਰਮੁ / 

ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ / ਸੋਈ ਬ੍ਹਮਣੁ ੁਜਣ ਲ਼ਗੜਾ /(ਗੁ . 
ਗੰ. ੧੪੧੧)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ 

ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ 
ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰੇ-ਸੋ 
ਬਰਾਹਮਣੁ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਝੰਚਾਨੇ / ਆਪ ਤਰੈ ਸ਼ਗਲੰ ਕਾਲ ਤਾਰ / 
(ਗੁ. ਗੰ. ੬੬੨)। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਹਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ-- 

ਕਹੁ ਕਲੀਰ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਨਚਾਨੈ / ਸੌ ਸ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀਅੜੁ ਹੰ 

ਹਮਾਰੈ /(ਗੁ . ਗੰ . ੩੨੪)। 

ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ : ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ 



ਭਉ/ਡੈ 

ਅਥਵਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 'ਰਿਗਵੇਦ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 

ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨੇ 
ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਥ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਨੀਤੀ-ਘੋਸ਼” ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੱਠ ਘੋੜੇ ਖਿਚਦੇ 
ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਅੰਗਿਰਸ (ਅੰਗਿਰਾ) ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਂਗਿਰਸ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 
ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰਾ (ਚਾਂਦਮਸੀ) ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ' ਛੇ ਪੁੱਤਰ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 

ਚੰਦ੍ਮਾ (ਸੋਮ) ਚੁਕ ਕੇਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਦਾ 
ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨਾਲ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। 'ਤਾਰਕਾਮ੍ਯ' ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ 

ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਕ੍ਾਚਾਰਯ, ਰੁਦ ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ ਦੈੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਤੇ ਹੋਰ 

ਦੇਵਤੇ ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਵਲੋਂ' ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਘੋਰ ਸਥਿਤੀ 
ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁਲਹਾ ਕਰਵਾਈ 

ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜਵਾਈ। ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਪਾਸ 

ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਰਾ ਨੇ ਇਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ 

ਬਾਲਕ ਉਤੇ ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹਕ 
ਜਤਾਇਆ। ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤੱਥ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਲਕ 

ਚੰਦ੍ਮਾ ਨੂੰ ਸੈਂਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੁੱਧ' ਰਖਿਆ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਰ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ 

ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਤਾਹ ਦੇ 

ਇਕ ਵਾਰ ਨੂੰ 'ਬਿ੍ਹਸਪਤੀਵਾਰ' (ਵੀਰ ਵਾਰ) ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੋ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- 

ਬ੍ਰ੍ਹਸ਼ਪਾੰਤਿ /ਬ/ਖਿਆ ਦੇ/ਇ ਝਹਗਇ /(ਗੁ . ਗੰ. ੩੪੪)। 

ਭਾ 
ਭਉ,/ਭੈ' : ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ 
ਯਾੜ੍ਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਡਰਨ ਦੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਭਉ/ਭੈ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ 

ਪੋਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 

ਕਿਉਕਿ - ਨਾਨਕ /ਜੈਨ੍ਹ ਆਨੇ ਭਉ /ਤਿਨਹਾਂ ਅਨਿ ਭਾਉ / 

(ਗੁ. ਗੁੰ. ੪੬੫)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 

ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ - ਡੰਡੇ 
/ਨੈਰਭਾਉਂ ਪਾਈਆ /ਆੱਲ ਜੌਤ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ/ (ਗੁ. ਗੁੰ . 
੫੧੬)। 

ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਤੋ ਡਰਨ ਦੀ 

ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲਭਣ ਵੇਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਵ- 

ਮਤ ਵਿਚ ਭੈ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਥੇ ਮਿ੍ਤੂ ਅਤੇ 
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਖਣ ਲਈ, ਉਸ 
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਭੈ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ 

ਵਧੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼” ਵਿਚ 

ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 

ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸੈਕਲਪ 

“ਜਬਾਰ” (ਜਬਰ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ “ਕਹਾਰ” (ਕਹਿਰ ਵਾਲਾ) 

ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੈ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ 

ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਨ ਸ਼ੈਵ-ਮਤ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਭੈ ਵਰਗਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭੈ-ਭਾਵ ਤੋ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ 

ਚਿੰਤਨ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ 

ਕਾਰਜ-ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਯਾੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ' ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਹਮੰਡ, 

ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਤੀ-ਵਿਧੀ, ਸਾਰੀ ਮਖ਼ਲੂਕ ਅਦਬ ਵਿਚ 

ਖੜੋਤੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ - ਡੰ /ਵ/ਚ ਪਵਣੁ 

ਵਹੈ ਸ਼ਦ ਵਾਉ / ਡੇ /ਵ/ਚਾ ਚਲ/ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਂ... /(ਗੁ . 

ਗੰ. ੪੬੩)। 

ਤੈ ਦੇ ਸਜ਼ੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਭੈ ਦੋ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਇਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੈ 

ਅਤੋ ਦੂਜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ। ਪਹਿਲਾ ਭੈ 

ਸੰਸਾਰਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਦੁਖਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤ' ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 



ਭਉ /ਡੈ 

ਜਿੰਨ, ਭੂਤ ਆਦਿ ਦਾ ਭੈ ਭੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਭੈ ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਭੈ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ, ਜਾਂ 

ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਚਲਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤੁਛਤਾ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 'ਨਿਰਮਲ ਭਉ” ਨਾਂ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ - /ਨੈਰਮਲ ਭਓਂ ਪਾਇਆ ਹਨ ਗੁਣ ਗਾਇਆ 

ਹਨ ਵੇਖੈ ਰਾਲ ਹਦੂਨੇ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੭੭੩-੭੪)। 

ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ('ਸੀਸ ਗੰਜ”) ਦਾ 
ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਪਕੜ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦੀ । ਸਾਧਾਰਣ ਡਰ ਵੇਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭਉ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਭਜਣ 
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ “ਨਿਰਮਲ ਭਉ” ਵਿਚ ਉਹ ਭਉ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਵਲ ਖਿਚੀਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਧੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 
ਤਨੌ ਮਨੋਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ , ਹਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਧਾਰਣ ਭਉ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰਖਿਅਤ 

ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋ , ਪਰ ਰੱਬੀ ਭਉ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨ ਕੇਵਲ 

ਪੂਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਭਰਪੂਰ 

ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਿੰਜਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ 

ਭੈ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਭੈ ਵਸ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -- ਡ/ਨੈ ਘਰ 
ਘਾਹ ਡਰ ਡ/ਨੇ ਡਰ ਜਾਏ / ਸੋਂ ਡਠ ਕਹਾ /ਜਤ ਡਾਰ ਡਰ 

ਪਇ/...(ਗੁ. ਗੰ. ੧੫੧)। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਭੈ ਤੋ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀ 

ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸੈਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਦੁਅੰਦ 

ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ ਵਿਚ ਜਿਗਿਆਸੂ 
ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਨਿਰਮਲ ਭਉ” ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ 

ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰ 

ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ - /ਵਿਣੁ ਡੈ ਪਇਆ ਭਗਤਿ ਨ 

ਹੋਈ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੮੩੧)। ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਰਮ ਕਟ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 
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ਸਕਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਭੈ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 

ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਚੀਕਦੇ 

ਹਨ - ਡੰ ਲਨ ਭਰਮ ਨ ਕਟੀ ਨਮ ਨ ਲਗੈ /ਪਆ/... 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੮੮)। ਘਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਿ ਭੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਾਗਿ੍ਤ ਹੋਣ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸਾਰਿਕ ਭੈ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਭਰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ , ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਲ ਵਧਣ ਦਾ ਗਾਡੀ- 

ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਭੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਸਤਿਗੁਰੂ/ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਕਿਉਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 
ਸੱਚਾ ਭੈ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੌਮ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -- ਅੰਤਿਗ/ਰੋ ਆਲਿਆੰ 
ਭਊਂ ਊਪਜੀ ਭੰ ਭਏ ਰੰਗੁ ਸ਼ਵਾਂਰੈ/ (ਗੁ. ਰੰ. ੭੮੮)। 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਹੀ' ਭੈ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨਾਲ ਮੋਖ-ਦੁਆਰ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਸੰਤਿਗਰ ਤੇ ਭਉ ਊਂਪਜੀ ਪਾਈਆ ਮੱਥੇ 
ਦੁਆਰ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੧੨੮੮)। 

ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਵ (ਧ੍ਰੌਮ) ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੈਬੈਧ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੂਪ ਉਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਧ੍ਰੌਮ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ 

ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ (ਸਾਧਕ) ਰੂਪ ਪਤਨੀ 

ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨ 

ਮਿੱਤਰ-ਮਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨ ਸੁਆਮੀ-ਸੇਵਕ ਵਾਲੀ, ਨ 

ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ, ਸਗੋਂ ਦੈਪਤਿਕ ਪ੍ਰੋਮ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੈਗ 

ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਮ ਲਈ ਭੈ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਮਨ ਵਿਚ ਅਵੱਸ਼ 

ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਭੈ ਕਆ 

ਦੋਹ ਸ਼ਲਾਈਆ ਨੰਣ? ਭਾਵ ਕਾ ਕਾਰੇ ਸਗਾਰੋਂ /(ਗੁ . ਗ੍ੰ . 
੭੨੨)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ (ਭਾਵ) ਸੁਰਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈ ਸੁਰਮੇ 

ਨੂੰ ਅੱਖ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ 
ਪੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ 

ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਫਲ-ਮਨੌਰਥ ਹੈ - ਕਹਤੁ 

ਨਾਨਕ ਡੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਠੇਂ ਨੰਗਾਨ /ਸ਼ਦਾ ਹੀ ਸੇਜ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ / 

(ਗੁ.ਗੁੰ. ੩੫੭)। 

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਲੀ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਪਰੌਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਭੈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
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ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ 
ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦਾ 

ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ 

ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਦੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ 

ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕ 

ਕੋਈ ਘਟ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 

ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ 

ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ - ਨਿਆ ਡਗੀਆ ਡਰ ਡਗਹਿ 

ਸ਼ਮਾਨਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੫੪)। ਅਤੇ, ਇਕ ਨਿਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ 

ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਉਜਲ,/ਭਵਜਲ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਵਰਤੋ' ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੌਸਾਰ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਤੋਂ 

ਉਬਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ 

ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - (1) 
ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਦੁਖੁ ਸ਼ਖ ਸਮਤ ਕਾਰ ਜਾਣੈ ਹਨ ਹਨ ਨਾਮ ਗਨ 

ਰਾਤਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੫੭੪); (2) ਸੋਈ ਭਗਤਾ /ਜਾ ਸਾਚੋ ਭਾਣ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੬੭੭): (3) ਸੋਈ ਭਗਤਾ /ਜਿਨ ਸਚਿ /ਚਿਤਾ 

ਲਗਇਆ/ (ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੩੪੨); (4) ਭਗਤਾ ਕਾ ਚਾ/ਲਾ 

/ਨੇਰਾਲ/ ਚਾਲਾ /ਨੋਰਾਲਾੀ ਭਗਤਾਹ ਕੰਗ /#ੇਖਆ ਆਗ/ਗਾ 

ਚਲਣਾ / ਲੜ ਲੋਡ ਆਹੰਕਾਨ ਤਾਜ /ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਝਹੁੜੁ ਨਾਹੀਂ 

ਝੌਲਣਾ/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੧੮)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਗਤ ਉਹ ਮਹਾਨ 
ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਦਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਜਿਤਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬੋਹਿਥ 

ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ 

ਅੰਕਿਤ ਹੈ -- ਭਾਉਜਲ਼ਾ /ਖਨ ਅਲਗਾਨੁ ਗਾ ਬਹਿਲ 
ਤਾ/ਨਅਮ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੭੧੦)। ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ 

ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - 

ਭਾਵਜਲ਼ /ਝਨ ਸ਼ਝਦੈ /ਕਾਓਂ ਤਰਲ / ਨਾਮ /ਝੈਨਾ ਜਗ ਗੋਂਗਿ 

/ਨਆ/ਪਿਆ ਦੁ/ਲੈਧਾ ਡਾਝ ਛਲ ਅਗ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੨੫)। 

ਭਗਤ : ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦਾ ਭਜਨ ਜਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸਾਧਨ ਨੂੰ “ਭਗਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” 

(3616) ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੈ -- 

ਆਰਤ, ਜਿਗਿਆਸੂ , ਅਰਥਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਚੌਹਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਗਿਆਨੀ” ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹ 

ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਆਰਤ” ਭਗਤ 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

“ਜਿਗਿਆਸੂ” ਭਗਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਪੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਅਰਥਾਰਥੀ” 

ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋ ਉੱਚੇ 

ਨਹੀ' ਉਠ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਗਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ 

ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਧਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਗਤ ਦੇ ਜੋ ਲੱਛਣ ਦਸੇ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਧ, ਸੈਤ, ਬ੍ਰਹਮ- 

ਗਿਆਨੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 

ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਅੰਤ ਹੌਦੇ ਹੋਇ /ਇਆਣਾ/ ਤਾਣ ਹੌਦੇ 

ਹੋਇ /ਨੇਤਾਣਾ/ ਅਣਹੌਦੇ ਆਪੁ ਵੰਡਾਏ / ਕੇ ਐਸਾ ਭਗਤੁ 

ਸਦਾਏ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੮੪)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਹੀ ਕੇ'ਦਰੀ ਨੁਕਤਾ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੈਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ : ਵੇਖੋ 'ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭੇਦ'। 

ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ 
ਬਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ -- 

“ਗੁਰਬਾਣੀ”, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ (ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ “ਭਗਤ-ਬਾਣੀ', ਜੋ 

ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿਚ। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਸੈਬੰਧੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ -- ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕ? 

ਬਝਾਣ?/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੩੨੩)। ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ” (ਪਦਾਂ) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਧਨਾ, ਸੁੰਦਰ, ਸੂਰਦਾਸ, 



ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ 

ਸੈਣ, ਕਬੀਰ, ਜੈਦੇਵ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਧੰਨਾ, ਨਾਮਦੇਵ, 

ਪਰਮਾਨੰਦ, ਪੀਪਾ, ਫ਼ਰੀਦ, ਬੇਣੀ, ਭੀਖਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਯੇ, ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਬਾਬੇ 

ਸੁੰਦਰ ਦਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕੀ ਵਾਰ 

ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਰਚੀ 

ਗਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨਾ ਹੀ 

ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ/ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਦੇ 

ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 

ਹੈ ਪੰ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦਾ। ਉਸ ਨੇ 'ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ 

ਨਿਰਣੇ ਸਾਗਰ” ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਪ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭਗਤ- 
ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਰੋਤਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਭੇਦਤਾ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ “ਗੁਰਬਿਲਾਸ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੬” ਅਤੇ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ” ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ) ਨੇ ਖ਼ੁਦ 
ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। 

ਉੱਜ ਜਿਵੇ ਗੌਗਾ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਨਦੀਆਂ ਅਤੇਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਗਾ ਰੂਪ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਭ ਗੰਗਾ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਤਿਵੇਂ' ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 

“ਗੁਰਬਾਣੀ” ਅਖਵਾਉਂੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਨੀ ਹੀ 
ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਬਾਣੀ। 

“ਭਗਤ-ਬਾਣੀ' ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤਕ 

ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ - (1) 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ (32) ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ/ਪੋਥੀ ਰਖਦੇ ਸਨ - ਆਸ਼ਾ ਗੱਲ 

/ਕਤਾਬਾ ਕਾਂਛ ਕੂਾਜਾ ਝਾਂਗ #ਸ਼ਲਾ ਧਾਗਾ / ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ 

ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਵੇ ਜੋ 

ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੋਥੀ 

ਉਤਰੋਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਾਸ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ । (2) 
“ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 57) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਸਮੇ' ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ 
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ਧੌਥੀ ('ਸੋ ਪੋਥੀ ਜੁਬਾਨਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ”) ਦਿੱਤੀ 

ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 
ਤੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । (3) ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ 

ਵਿਚ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਸੈਕਲਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਦੇਵ, 

ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਸੈਣ, ਭੀਖਨ 

ਆਦਿ। (4) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਵੀ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਵਾਦ-ਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ 

ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਗੱਲ 

ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ 

ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜੋ 

ਸਰੂਪ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਥੇ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ 

ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਲੋਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ 

ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੀ। 

ਭਗਤੀ (ਸਰੂਪ) : ਭਗਤੀ (ਭਕ੍ਤਿ) ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ 
“ਭਜ” ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਜਣਾ 

ਜਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਆਰਾਧਨਾ, ਸੇਵਾ, ਉਪਾਸਨਾ, ਇਸ਼ਟ- 

ਦੇਵ ਪ੍ਰਤਿ ਅਤਿ ਅਨੁਰਾਗ (ਪ੍ਰੋਮ), ਸ਼ਰਧਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ 

ਕਈ ਨਾਮਾਂਤਰ ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਸਤਿਕ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਅਨੀਸ਼ੂਰਵਾਦੀ ਮੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ 

ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਆਚਾਰਯਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ 

“ਭਗਤੀ” ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 

ਹਨ। “ਨਾਰਦ ਭਕ੍ਤਿ ਸੂਤ੍' ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਮਾਰ, ਵੇਦ-ਵਿਆਸ, 

ਸ਼ਾਂਡਿਲ੍ਯ, ਗਰਗ, ਵਿਸ਼ਣੂ , ਉੱਧਵ , ਬਲਿ ਆਦਿ ਸਾਧਕਾਂ 

ਦੇ ਭਗਤੀ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਦ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਡੂੰ ਘਾ ਪ੍ਰੇਮ (ਅਨੁਰਾਗ) ਹੋਣਾ 'ਭਗਤੀ" ਹੈ 
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(ਸੂਤ੍ 16)। ਗਰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰਯ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ 

ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤੀ (ਅਨੁਰਕਤੀ) ਹੀ “ਭਗਤੀ” ਹੈ (ਸੂਤੁ 

17)। ਆਚਾਰਯ ਸ਼ਾਂਡਿਲ੍ਯ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ- 

ਰਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗ ਹੀ “ਭਗਤੀ” ਹੈ 

(ਸੂਤ 18)। ਉਪਲਬਧ 'ਸ਼ਾਂਡਿਲ੍ਯ ਭਕਤਿ ਸੂਤ (1/1/2) 

ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਮ ਅਨੁਰਕਤੀ ਨੂੰ 
“ਭਗਤੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਟ- 

ਦੇਵ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਘਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ 

“ਭਗਤੀ' ਹੈ , ਜੋ ਅਮਿ੍ਤ-ਰੂਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ 

ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ, ਅਮਰ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਨਾਰਦ ਭਕ੍ਤਿ ਸੂਤ੍" - 2/4)। 
“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (3/25/32-33) ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਗਵਾਨ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਘ ਸਹਿਤ 

ਸਾਤਵਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ “ਭਗਤੀ” ਹੈ । 'ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” 

(1/20/19) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਵੇਂਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਗ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਤਿ ਪ੍ਰੰਮ ਹੀ 

“ਭਗਤੀ” ਹੈ। 'ਪਾਂਚਰਾੜ੍ ਆਗਮ” ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਪ੍ਤਿ 

ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭਗਤੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਨਾਰਦ 

ਪਾਂਚਰਾਤ੍ਰ' ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ (ਛਲ, ਕਪਟ, ਪ੍ਪੰਚ) 
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ “ਭਗਤੀ” 

ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸ਼ਕਰਾਚਾਰਯ ਦੀ ਗਿਆਨ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 

ਚਲੀਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਸਥਾਪਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ 

ਵੀ ਭਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਸੀ 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਯ ਨੇ “ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” 

ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼੍ਯ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ 

ਪ੍ਰਤਿ ਕੀਤਾ ਸਨੇਹ-ਪੂਰਵਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਹੀ 'ਭਗਤੀ” 

ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਂਗ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਧਵਾਚਾਰਯ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਹਾਤਮ- 

ਗਿਆਨ ਤੋਂ' ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰਮ-ਪੀਤ ਨੂੰ “ਭਗਤੀ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ। ਵਲਭਾਚਾਰਯ, ਰੂਪ-ਗੋਸਹਾਮੀ, ਮਧੁਸੂਦਨ ਸਰਸੁਵਤੀ ਆਦਿ 
ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕ 

ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਘੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ “ਭਗਤੀ” ਦਾ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਾਧਕ ਲਈ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮ- 

ਭਗਤੀ (ਪਰੈਪਰਾ) 

ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਚੂੰਕਿ 

ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਗੁਣ- 

ਭਗਤੀ” (ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿ 

ਭਗਤੀ ਨੂੰ 'ਨਿਰਗੁਣ-ਭਗਤੀ” (ਵੇਖੋ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਭਗਤੀ ( ਗੁਰਮਤਿ) : ਵੇਖੋ “ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੀ” 

ਭਗਤੀ (ਪਰੰਪਰਾ) : ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਇਕ ਸੁਦ੍ੜ੍ਹਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ 

ਰਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਲਭਣ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋ' ਤਕ ਕਿ ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ।ਪਰ ਡਾ. ਉਦਯ ਭਾਨੁ ਸਿੰਘ (ਤੁਲਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੀਮਾਂਸਾ”) 

ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਤਵਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੈਦਿਕ ਦੇਵ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ 

ਭਗਤੀ-ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ ਭਗਵਦ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਭੇਦ ਹੈ। 

ਵੈਦਿਕ ਭਗਤੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ ।ਉਹ ਸਾਧਨ- 
ਰੂਪਾ ਹੈ, ਸਾਧ੍ਯ-ਰੂਪਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧ੍ਯ 
ਸਵਰਗ ਹੈ। ਭਗਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਯੱਗ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ 

ਦੇਵ-ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸਵਰਗ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ 

ਭਗਤ-ਆਚਾਰਯਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮ-ਪ੍ਰੇਮ ਆਵੱਸ਼ਕ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਪੰਡਿਤ ਬਲਦੇਵ _ਉਪਾਧਿਆਇ (ਭਾਗਵਤ 

ਸੰਪ੍ਦਾਯ”) ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਅਤੇ 
ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਦਗਮ ਸਥਲ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਗਮ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤਿਆਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਗਟਾਵੇ 

ਵਾਲੀ ਸਾਮਗ੍ੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ-ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ 
ਦਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਕ ਸ਼ਬਦ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਯੋਗ 

ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਕਰ 

ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ 

ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਦਾ 

ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਨਿਰੂਪਣ ਉਪਨਿਸ਼ਦ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 



ਭਗਤੀ (ਪਰੈਪਰਾ) 

“ਸ਼੍ਰੇਤਾਸ਼ੂਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (6/23) ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਪਰਾ-ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਥਨ 

ਕਰਨ ̀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤ੍ਰਾਂ 

ਭਗਤੀ (ਪਰੈਪਰਾ) 

ਸਗੁਣ। ਪਰਮਗਤਿ ਦੋਹਾਂ ਰਾਹੀ' ਸੈਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ 

ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਗੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਠਿਨ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਗੁਣ ਤੱਤ੍ਰ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(1275-6)। 
ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਧੀ 

ਵਜੋ' ਉਘੜਦੀ ਹੈ।ਪੁਰਾਣ ਵਰਤਮਾਨ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ 

ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ , ਸ਼ਰਧਾ, 

ਸਿਮਰਨ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। “ਬ੍ਹਮਸੂਤ੍' (ਅ.1/ਪ੍ਥਮ 

ਪਾਦ/ਸੂਤ੍ਰ 7) ਵਿਚ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਸ 
“ਤੌਨਿਸ਼੍ਨ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੋਈ ਹੈ , ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ 

ਹੈ ਬ੍ਹਮ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਥਿਤੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੀ 

ਗਿਆਨ ਰਾਹੀ' ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਤੀ 

ਵਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। 
“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 

ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੇ '“ਆਦਿ-ਪਰਵ” ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤਿ-ਪਰਵ” ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨ 

ਕੇਵਲ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੌਕਿਕ 

ਪਰੋਪਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣ ਸਾਹਿਤ 

ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। 'ਪਾਂਚਰਾੜ੍ ” 

ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ 

(ਸ਼ਰਧਾ, ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਦਿ) ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

“ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਆਇ (7-12) ਤਾਂ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਤੀ-ਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤ੍-ਗਿਆਨ ਅਤੇਂ ਸਕਾਮ-ਕਰਮ ਤੋਂ 

ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰੈਤਰ ਕੀਰਤਨ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਪ੍੍ਭੂ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (9/14)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱ ਖ ਪਰਮ- 

ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (18/46)। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ (ਪ੍ਪੱਤੀ) ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਗੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਹੈ - ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ 

ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 

ਵਰਣਿਤ ਕਥਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ 

ਜਿਤਨਾ ਅਮਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਪਿਆ 

ਹੈ, ਉਤਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ । 

ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ” ਅਥਵਾ 'ਲੋਕ-ਵੇਦ” 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਪੁਰਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਲ 

ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਵਧਾ- 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ- 

ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਰਤਿ (ਪੇਮ) 

ਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਕੇਂ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕਤਾ ਤੋ ਹਟਾ ਕੇ ਜੋ 

ਰਸਮਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਵਰਤੀ 

ਭਗਤੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ 

ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਰਾਣ (11/20/34) ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ 

ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ 

ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 

ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉ'ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੁਕਤੀ 

ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਸੂਤ੍ਰਾਂ ਆਦਿ 

ਸ਼ਾਸਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। 'ਸ਼ਾਂਡਿਲ੍ਯ ਭਕ੍ਤਿ 

ਸੂਤ੍' ਅਧਿਕ ਪੁਰਾਤਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤ ਅਧਿਕਤਰ 

ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਹਨ। 'ਨਾਰਦ-ਭਕ੍ਤਿ-ਸੂਤ੍” ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ 

ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਸਦ- 

ਵਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ, ਭਾਗਵਤ-ਕ੍ਰਿਪਾ, ਸਤਸੰਗ ਆਦਿ 

ਨਾਰਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ੍ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ੍ਰ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਰਣਨ ਤੋ" 

ਪਰੇ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਗਤੀ-ਸੂਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਭਗਤੀ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਗੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇ 



ਭਗਤੀ (ਪਰੈਪਰਾ) 

“ਭਗਵਦ ਭਕ੍ਤਿ ਰਸਾਯਨ”, ਹਰਿ ਭਕਤਿ ਵਿਲਾਸ' ਅਤੇ 

“ਭਕ੍ਤਿ ਰਸਾਮਿ੍ਤ ਸਿੰਧੁ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 
ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵ- 

ਸ੍ਰ੍ਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤ- 

ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੌਮ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਹੈ। 

ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ', ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਮਵਾਰ 

_ਰਾਮਾਨੁਜ, ਨਿੰਬਾਰਕ, ਮੱਧਵ ਆਦਿ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਕਰ ਦੇ 

ਅਦ੍ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਯਾਵਾਦ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਭਗਤੀ : ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ 

-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ 

ਤਮਿਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਆਲਵਾਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਣਵ- 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੰਮਿਿਤਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਸਰਾਬੋਰ 

ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ 

ਭਗਤੀ (ਪਰੰਪਰਾ) 

ਆਲਵਾਰ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਜ 

ਕੇ ਆਨੌਦ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਕਈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ 

ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇ'ਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਦੇ 

ਚੂੰਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਵੱਛ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ 

ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ 

ਤੀਬਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਵਾਰਾਂ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਅਥਵਾ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ' ਭਾਵ ਨੂੰ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਸਰਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ 
ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਰਣ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸਹਿਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 
ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ 

ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਅਵਤਾਰ 

ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ 

ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜੇ 

ਵੈਸ਼ਣਵ-ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ। ਆਲਵਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ 

ਸਮਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਤੌ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 

ਵਿਚ 12 ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਗਤ ਤਮਿਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਮੇ' ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਕ- 

ਸੁਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ 

ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਰਾਜਾ- 

ਰੋਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀਮਈ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਗ੍ਹਿ ਬਾਦ ਵਿਚ “ਦਿਵ੍ਯ ਪ੍ਬੰਧਮ” ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ 

ਪਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਦਿਵ੍ਯ ਪ੍ਰਬੰਧਮ' ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਰ ਪ੍ਬੰਧਮ, 

ਦਾਵਿੜ ਵੇਦ, ਦਾਵਿੜ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਤਮਿਲ ਵੇਦ ਆਦਿ 

ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਡਾ. ਹਿਰਣਮਯ ਨੇ (ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਕੰਨੜ ਮੇ' ਭਕ੍ਤਿ 

ਆਂਦੋਲਨ ਕਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧ੍ਯਯਨ”) ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ 'ਦਿਵ੍ਯ ਪ੍ਰਬੰਧਮ” ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਪ੍ਪੱਤੀ-ਮਾਰਗ” ਹੈ। 

ਆਲਵਾਰ ਲੋਕ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚੇਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਇਕ ਨਵੀਂ' ਖਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਭੁਲ ਦੇਣ ਹੈ “ਪ੍ਪੱਤੀ” 

(ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ)। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ “ਭਗਤੀ” ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ 
ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹੀ 

ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ' 
ਭਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਸਰਾ ਸਮਝ ਕੇ 
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ' ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋੱ' 

ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ਠ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗ੍ਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟਾਈਆਂ 

ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸੈਤ ਬੇਜੋੜ ਹਨ। 



ਭਗਤੀ (ਪਰੈਪਰਾ) 

ਪ੍ਰਮ-ਲੱਛਣਾ-ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਮਧੁਰ-ਭਗਤੀ ਆਲਵਾਰ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲਵਾਰਾਂ ਤੋ” 

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮ ਤੱਤ੍ਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਾਲ 

ਆਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ-ਲੱਛਣਾ ਭਗਤੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ-ਪ੍ਤੀਕ 

ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸਾਤਵਿਕਤਾ ਭਾਵੇ' ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਕਾਲ ਤਕ ਨ 

ਚਲ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਜੋ 

ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰੋਮ- 

ਭਗਤੀ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ। ਆਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮ-ਮਈ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋ' ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਵਿ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 

ਲਈ ਪ੍੍ਰਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤੀ- 

ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੈਧ-ਨਿਰਵਾਹ ਵਿਚ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜ 

ਪ੍ਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ 

ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸੈਤਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ 

_ ਭਾਵਾਤਮਕ ਨੀਂਹ ਆਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸੜ੍ੀ 

ਆਧਾਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੈਵ- 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ-ਕਾਲ 

ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨਾਯਨਮਾਰ ਸਨ। ਤਮਿਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਰਯ ਵੈਸ਼ 

ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਤੋ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਤਕ ਜੋ 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪੱਖੀ 
ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ। ਉਸੀ ਉਦਾਰਤਾ ਤੋਂ' ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ 

ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਤਮਿਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ 
ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਅਥਵਾ 

ਸਾਧਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕਰਦੇ । 

ਭਗਤੀ (ਪਰੋਪਰਾ) 

ਤਮਿਲ ਵਿਚਲੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾ 

'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੈਵ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰ-ਪੂਰਣ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਵਲ ਮੌੜ 

ਲਏ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਵ- 

ਸੰਤਾਂ ਅਥਵਾ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੈਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ 

ਆਲਵਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੌੱਵੀ 

ਸਦੀ ਤਕ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਵ-ਸੰਤ 
ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਦ ਤਕ ਵੀ ਚਲਦੀ 

ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63 ਤਕ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੀ ਹਨ। 

ਸ਼ੈਵ-ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ 

ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ੈਵ-ਭਗਤ ਨੰਬੀਆਂਡਾਰ ਨੰਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 12 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਲਨ 
ਦਾ ਨਾਂ 'ਤਿਰੁਮੁਰੈ' (ਸਤੋਂਤਰ ਗੀਤ) ਰਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 

ਖੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੰਬੰਧਰ ਦੇ ਗੀਤ 

ਹਨ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੈਤ ਅੱਪਰ ਦੇ ਪਦੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਸੱਤਵੇ' ਖੰਡ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੁੰ ਦਰਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ 
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਠਵੇ' ਖੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ੈਵ ਸੰਤ 

ਮਾਣਿੱਕਵਾਚਕਰ ਦੇ ਪਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ 

ਵਿਚ ਹੌਰ ਸ਼ੈਵ-ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਗਾਇਆ ਜਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ ਅਤੇ ਮਧੁਰ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ- 

ਨਾਲ ਸਖ੍ਯ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਜਨਤਾ ਉਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਵ 

-ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 

ਸ਼ੈਵ-ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੈਵ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੈਵ-ਭਗਤੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਹਨ, ਅੰਤਰ 
ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਟ-ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੈ। 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ : ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿ. ਗ੍੍ਰਯਸਨ, ਡਾ. ਤਾਰਾਚੰਦ, 

ਆਚਾਰਯ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ , ਡਾ. ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ 

ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਪੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 



ਭਗਤੀ (ਪਰੰਪਰਾ) 

ਸਥੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : 

(2) ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ- 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। 

(2) _ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ-ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਆ ਵਸੇ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਦੇਣ ਹੈ। 

(3) ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋ ਪੀੜਿਤ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਖੋਹ ਚੁਕੀ ਹਿੰਦੂ-ਜਾਤਿ 
ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਵਲ 

ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਗਮ ਪੈਣ 

ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। 

(4) _ ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਭਗਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ 

ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਥੇ ਮਤ ਨਾਲ ਤਾਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਤੋ ਉੱਤਰ ਵਲ ਸੁਆਮੀ 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ -- ਭਕਾਤਾ 

ਦੁਾਵੜ ਉਪਜੀ ਲਾਏ ਰਾਆਨੰਦ / ਪ੍ਰਗਟ /ਕਾਆ ਕਲੀਰ ਨੰ 

ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਨਵਥੰਡਾ / 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਦੇ ਮਹਾਤਮ (ਅ.1/48-51) 

ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ-ਕੁਮ ਸੈਬੈਧੀ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ-ਮੈਂ ਦਵਿੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ 

ਹੋਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵਧੀ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 

ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਈ; ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਪੈ ਨੇ 

ਆਣ ਘੇਰਿਆ। ਉਥੇ ਘੋਰ ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ 

ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ । ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ 

ਅਵਸਥਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਗਿਆਨ ਅਤੇ 

ਵੈਰਾਗ) ਸਹਿਤ ਦੁਰਬਲ ਅਤੇ ਤੇਜ-ਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈ' ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਤਦੋ' ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮ 

ਸੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪਵਾਨ ਨਵਯੁਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਥਕੇ-ਟੁਟੇ ਹੰਭੇ ਹੋਏ ਦੁਖੀ 

ਹੋਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈ' ਇਹ ਸਥਾਨ ਛਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 

ਉਕਤ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ 

ਭਗਤੀ (ਪਰੇਪਰਾ) 

ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਕਿਉਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ਤਾਂ 
ਦਰਵਿੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ 
ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ 

ਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਬ੍ਰਜੇਸ਼ੂਰ ਵਰਮਾ 

(ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਕੋਸ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ 

ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਜਾਤਿ ਜਦ ਅਧੋਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 

`ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋ' ਫਿਰ ਤੋਂ 

ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਆਦਸਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 

ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਲਭਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੈਪਰਾ 

ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ 

ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ, 

ਜੋ ਡਾ. ਗੀਅਰਸਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਂਗ” 

ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ 
ਤਕ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 

ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਗ ਗਏ ਸਨ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਇਕ 

ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਹਿਤ-ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 

ਭਗਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ 

ਅੰਦੋਲਨ ਤੋ' ਬਾਦ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 

ਸਰੋਤ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋ' ਲਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ- 

ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵਾਤਮਕ-ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ 

ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਲਣ 

ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋ ਭਗਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ 
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ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ-ਕਾਲ ਕਈ 

ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖ-ਮਨੌਂੱਖ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋ' ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ 

ਮਨੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਭਗਤੀ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ) : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ 

ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦਾ 

ਮੁਲਾਧਾਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਵਧੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਉਦਾਰਤਾ ਆਈ। ਇਕ ਨਵਾੀਂ' ਸੋਚ 

ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੈਤਿਕ, 

ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ 

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਕਾਲ 

ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪ੍ਤਿਬਿੰਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ 

ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਿਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ' ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 

ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵਿਰਸੇ 

ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਦਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੱਥ-ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਮਨੌੱਖਤਾ ਨੂੰ 
ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਰਾਬੋਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ “ਪਤਿ” 

ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ( ਜੇ ਜੀਵੈ ਪੰਤਿ ਲਥਾ ਜਾ/ਏ / ਸਭਾ ਹਰਾਮ ਜੰਤਾ 
ਕਛੂ ਖ7ਇ/ - ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੨) ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 

ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੈਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਬਲਵਾਨ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 
ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਬ੍ਹਮ- 

ਲੀਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ 
ਜਿਸ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ ਉਸ ਦੀ ਚਿਣਗ 

ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। 

ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 
ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਸੰਵਾਦ 
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ਰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਅਤੇ 

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ 
ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 

ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਧੁੱਕੜੀ ਦੀ 

ਸੰਚਾਰ-ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ 

ਜੁਗਤ ਦਸੀ। ਕਾਵਿ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠ ਕੇ 
ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਵਿ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਸੰਪੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋੱ 

ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਸਾਧਸੰਗਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਗੋਝੈਂਦ /ਸ਼ਨ/ਨਿਓ 

ਸਭੁ ਪਰਆਾਦਾ /(ਗੁ . ਰੰ . ੧੨੨੬)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੁਗ ਅਨੁਰੂਪ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 
ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੌਲਨ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਗਤ ਪਰਪਕਤਾ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ 

ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੋਜਸਵਤਾ 

ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ 

ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ 
ਧੁਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਨਾਲ 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਮਿਲਣ ਵਾਲੇਂ ਗੁਰ-ਸੈਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਈ ਝਰਨੇ 

ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ 
ਦੀਆਂ ਆਸਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 

ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੇਦ- 

ਬੁੱਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਬਾਣੀ-ਸੈਕਲਨ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, 

'ਸਗੋਂ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ 

ਸਾਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ 
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਥ ਨੂੰ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਭਿੰਨ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ/ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ 

ਅਜਾਇਬਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ 

ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਲੋਕ ਕਾਵਿ-ਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 
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ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਉਪਜੀਵ੍ਯ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ 

ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਸਾਹਿਤ 

ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਰਾ ਚਲੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ 

ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰ ਦਾਨ 

ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੇਲ 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਤਮ-ਉਤਸਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਚਲੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ ਦ੍੍ਹ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਤੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 
ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੁਖ-ਸੁਖ 

ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿਜ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 

ਕਰਮ-ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 

ਖੇਡ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

ਮਾਨਸਿਕ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ 

ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਉਤੇ ਲਿਆ 

ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦੇ ਸੌਮ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ-ਸੰਘਾਰੀ 
ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਮਨਵੈ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ , ਭਗਤੀ 

ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੈਯੋਗ ਦਾ 

ਆਰੈਭ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਦੋਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ 

ਸਮਾਨਾਂਤਰਿਤ ਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਪਹਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤੱ 

ਪ੍ਰਸਫੁਦਿਤ ਦੂਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਯੁਗ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਥਾਈ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੋ' ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੇਵਲ 

ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋ' ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 

ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ 

ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਕ ਨਵੀਂ' ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਨਰੋਈ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇ'ਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਅਥਵਾ ਜਨ- 

ਮੁਕਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

“ਦਸਮ-ਗੁੰਥ” ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸੈਭਾਲੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਹੈ। ਵੀਰ-ਰਸ ਇਸ ਸਾਹਿਤ 

ਭਗਤੀ (ਭੇਦ/ਪ੍ਕਾਰ) 

ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ ਦੀ ਮੂਲ-ਭਾਵਨਾ ਛਤ੍ਰੀ-ਤੇਜ 

ਨਾਲ ਸਮਨਵਿਤ ਹੈ। ਅਪ੍ਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਿਤ 

ਯੁੱਧ-ਵਰਣਨ ਕਾਵਿ-ਸੋਹਜ ਦਾ ਉਜਲਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਯੁੱਧ-ਵਰਣਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵੀਰ- 
ਕਰਮ ਦੇ ਸਜੀਵ ਰਿਪੋਰਤਾਜ ਵਜੋ' ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਵਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ 

ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ 

ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ` ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਓਜਸਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਜੀਵਤਾ ਵਿਚ ਸਜੀਵਤਾ 

ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਚਮੁਚ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸਿੱਖ-ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ 

ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮੁਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 

“ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੀ”। 

ਭਗਤੀ (ਭੇਦ/ਪ੍ਰਕਾਰ) : ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਭੇਦ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੋਂ ਕਿ ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, 

ਪਹਿਲਾ ਭੇਦ ਸਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇ' ਇਕੋ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਸਾਧਨਾ- 

ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਡਾ. ਵਿਨਯਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ 

(ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੜ੍ਯ ਕੋਸ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਸਗੁਣ ਭਗਤ 

ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੇ ਸਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਮੁਰਤੀਆਂ 

ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਥੇ ਨਿਰਗੁਣ 

ਭਗਤ ਅਥਵਾ ਸੈਤ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਹੀ ਮੁਗਧ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਗਧਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ 

ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ 

ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਤੱਤ੍ਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ 

ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਰਗੁਣ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਗੁਣ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ 'ਸ਼ਾਂਡਿਲ੍ਯ ਭਕ੍ਤਿ ਸੂਤ" (2/1/5) 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਭੇਦ-ਵਿਸ਼ਯਕ 

(ਅਦ੍ੈਤ ਸੈਬੈਧੀ) ਅਤੇ ਭੇਦ-ਵਿਸ਼ਯਕ (ਦ੍ਰੈਤ ਸੰਬੰਧੀ) ਹਨ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (3/29/11-12) ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਦੀ 

ਗਤਿ ਦਾ ਨਿਰੈਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਅਨੁਰਕਤ ਹੋ 



ਭਗਤੀ (ਭੇਦ/ਪ੍ਕਾਰ) 

ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰੋਮ ਹੋਣਾ 

ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੈਘਣ ਉਪਰੈਤ ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 

ਉਲਟ ਸਗੁਣ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੈਧੀ ਅਥਵਾ ਗੌਣੀ 

ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਅਗੋਂ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਹਨ - ਸਾਤਵਿਕੀ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਤਾਮਸੀ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (3/29/8-10) ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ 

“ਗੋਣੀ-ਭਗਤੀ” ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਡਿਲ੍ਯ ('ਸ਼ਾਂਡਿਲ੍ਯ ਭਕ੍ਤਿ ਸੂਤ੍' - 

2/2/1) ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਪਰਾ ਅਤੇ 

ਗੌਣੀ। ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਨੇ 'ਪ੍ਬੋਧ ਸੁਧਾਕਰ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

'ਸੂਖਮਾ” ਅਤੇ 'ਸਥੂਲਾ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਖਮਾ ਭਗਤੀ ਸਥੂਲਾ ਭਗਤੀ ਤੋ ਅਗਲੀ 
ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੋ-ਦੋ ਭੇਦ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇ 
ਰਾਗਾਤਮਿਕਾ ਅਤੇ ਗੌਣੀ, ਮਾਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਅਤੇ ਸਕਾਮ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੇਦ-ਪ੍ਭੇਦ ਦਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਇਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਰੂਪ 

ਗੋਸੁਆਮੀ ਨੇ ਪਰਾ ਅਤੇ ਗੌਣੀ ਭਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਮਵਾਰ 

“ਸਾਧਨਾ-ਰੂਪਾ” ਅਤੇ 'ਸਾਧ੍ਯ-ਰੂਪਾ” ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਖ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ” 
ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (7/5/23) 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- (1) ਸ਼੍ਵਣ, (2) 
ਕੀਰਤਨ, (3) ਸ੍ਮਰਣ, (4) ਪਾਦ-ਸੇਵਨ, (5) ਪੂਜਾ- 
ਅਰਚਾ, (6) ਵੰਦਨ, (7) ਦਾਸ੍ਯ, (8) ਸਖ੍ਯ ਅਤੇ (9) 

ਆਤਮ-ਨਿਵੇਦਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਅਗੋਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਰੂਪ-ਗੋਸੁਆਮੀ 
ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰਯੋਗ ਮੰਨੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

“ਹਰਿਭਕ੍ਤਿ ਰਸਾਮਿ੍੍ਤ ਸਿੰਧੂ” (1/2/29, 32, 33, 36, 

38, 39) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ, ਚਰਿਤ੍ਰ 
ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ 'ਸ਼੍ਵਣ ਭਗਤੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਨਾਮ, ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਗਾ ਕੇ ਕਥਨ 
ਕਰਨਾ “ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ” ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇ 

ਕਿਵੇ' ਵੀ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ 'ਸ੍ਮਰਣ ਭਗਤੀ” ਹੈ। 

ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਣ-ਸੇਵਾ 'ਪਾਦ-ਸੇਵਨ” ਹੈ ਅਤੇ 

ਭਗਤੀ (ਭੇਂਦ/ਪ੍ਕਾਰ) 

ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ “ਅਰਚਨ ਭਗਤੀ” ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੋੜ੍੍ 
ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ 'ਵੈਦਨ ਭਗਤੀ? ਹੈ। 

ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ “ਦਾਸ੍ਯ 
ਭਗਤੀ" ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ 

ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ 'ਸਖ੍ਯ ਭਗਤੀ” 

ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ (ਦੇਹ ਅਤੇ 
ਦੇਹੀ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ “ਆਤਮ-ਨਿਵੇਦਨ 
ਭਗਤੀ” ਹੈ। 

ਉਕਤ ਨੌਵਾਂ ਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਮ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਜੋ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ (“ਤੁਲਸੀ 
ਦਰਸ਼ਨ”) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਵਣ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸ੍ਮਰਣ 

ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 

ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਦ ਪਾਦ-ਸੇਵਨ, ਅਰਚਨ ਅਤੇ ਵੰਦਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਪ 

ਸੰਬਧੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੇਦ ਅਥਵਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਦਾਸ੍ਯ, ਸਖ੍ਯ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਵੇਦਨ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ 

ਸੰਬੈਧ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਗਾਤਮਿਕਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜ 

ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ 
ਸਾਧਨ ਪਰਸਪਰ ਸੈਬੈਧਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਤੀਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਰਸ ਦੀ 

ਤਹਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਦਿਸ 
ਪੈਣਗੇ। 

ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ 
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਬ੍ਹਮਵੈ ਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ” (ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ 
ਖੰਡ/63/69) ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਨੋ ਭਗਤੀ-ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਸੱਤ ਤਾਂ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' ਵਿਚਲੇ ਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਮੋਲ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਦ ਕਿ “'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਦੇ ਦਾਸ੍ਯ ਅੜੇ ਸਖ੍ਯ 
ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਬ੍ਹਮਵੇ ਵਰਤ' ਵਿਚ “ਭਾਵ' ਅਤੇ “ਧਿਆਨ” 
ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਅਧਿਆਤਮ-ਰਾਮਾਇਣ' 
(3/10/22-28) ਵਿਚ ਉਕਤ ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨੌਂ ਭੇਦ 
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇ' - (1) ਸਤਿਸੰਗ, (2) ਰਾਮਕਥਾ ਦਾ 

ਕੀਰਤਨ, (3) ਰਾਮ-ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, (4) ਰਾਮ-ਵਾਕਾਂ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ, (5) ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ, (6) ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ 
ਦਾ ਹੋਣਾ, (7) ਰਾਮ-ਮੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਗ-ਉਪਾਸਨਾ, (8) ਭਗਤ 

ਦੀ ਰਾਮ ਤੋ ਅਧਿਕ ਪੂਜਾ (ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ (9) ਰਾਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ 
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ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਵੇ, 

ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ-ਲੱਛਣਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਦਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਂ ਪ੍ਕਾਰਾਂ ਦਾ “ਭਾਗਵਤ” ਦੇ ਨੌਂ ਪ੍ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੂਲ 

ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਜਦ ਕਿ “ਅਧਿਆਤਮ-ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਨੇ ਸਾਧਕ ਦੇ 

ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਸਾਧਕ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਲ ਵੀ 

ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਚੂੰ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਰਚੈਤਾ ਨੇ ਨੌਵਾਂ ਭਗਤੀ-ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। 

“ਨਾਰਦ ਭਕਤਿ ਸੂਤ੍' (82) ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਆਸਕ੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਭਗਵਦ-ਪ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ 

ਸਵੱਛ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਸਕ੍ਤੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 

ਨੇੜ, ਸਮੀਪਤਾ। ਇਹ ਆਸਕ੍ਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - (1) 

ਗੁਣ-ਮਹਾਤਮ ਆਸਕ੍ਤੀ, (2) ਰੂਪ ਆਸਕ੍ਤੀ, (3) ਪੂਜਾ 

ਆਸਕ੍ਤੀ, (4) ਸ੍ਮਰਣ ਆਸਕ੍ਤੀ, (5) ਦਾਸ੍ਯ 

ਆਸਕ੍ਤੀ, (6) ਸਖ੍ਯ ਆਸਕ੍ਤੀ, (7) ਕਾਂਤਾ ਆਸਕ੍ਤੀ, 

(8) ਵਾਤਸਲ੍ਯ ਆਸਕ੍ਤੀ, (9) ਆਤਮ-ਨਿਵੇਦਨ 

ਆਸਕ੍ਤੀ, (10) ਤਨਮਯਤਾ ਆਸਕ੍ਤੀ, ਅਤੇ (11) 

ਪਰਮ-ਵਿਰਹ ਆਸਕ੍ਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ 

ਆਸਕ੍ਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਧਾ- 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਵੈਸ਼ਣਵ-ਮਤ ਦੇ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ 

ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੌਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਵੀ ਦਸੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਥੂਲ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਦੋ ਭੇਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਕ “ਪਰਾ” ਜਾਂ 

“ਮੁੱਖ (ਮੁਖਿਆ) ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ “ਗੌਣੀ” ਭਗਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋਏ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ 
ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਖ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਗੌਣੀ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 
ਡਾ. ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਰੀਤਿ ਕਾਲੀਨ ਕਵਿਯੋ' ਕੀ ਪ੍ਰੌਮ 
ਵ੍ਯੋਜਨਾ”) ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 

ਭਗਤੀ (ਭੇਦ/ਪ੍ਕਾਰ) 

ਭਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ 

ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਖਰ ਉਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ 

ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ 

ਅਤੇ ਪ੍ਮ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ 

ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧ੍ਰੋਮ ਲੌਕਿਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ 
ਅਲੌਕਿਕ। ਦੌਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਯ ਅਤੇ ਆਲੈਬਨ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ 

ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੌਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ -- ਪ੍ਰੰਮ ਭਗਾਤਾ 
ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਪਇਆ ਸ਼ਾਗੂ' ਸੰਗਿ ਸ਼ਆਈ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੩੮੪)। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ 

ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੰਮ ਭਗ/ਤ /ਜੋਹ' ਜਾਨ?/ (ਗੁ. ਗੰ. ੬੫੪)। 

ਵੇਖੋ “ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ”। 

ਧ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਭਗਤੀ (ਭਾਉ-ਭਗਤੀ) ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਭਾਵ” ਦਾ ਅਰਥ 

ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ-ਗਤ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਹਿਜੀਕ੍ਿਤ 

ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਮੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ('ਭਕ੍ਤਿ ਕਾ 

ਵਿਕਾਸ”) ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋ ਪ੍ਸੂਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਉ-ਭਗਤੀ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ 

ਉਪਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਦੈ ਤ-ਭਾਵ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਭ7ਗਇ ਭਗਤਿ /ਨਿਸ਼ਤਾਰਾ 

ਦੁਬਿਧਾ /#ਆਹਾਂ ਦੂਜ਼ਾ/(ਗੁ . ਗੰ. ੭੫)। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਚਾਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਵੇ , ਚਾਹੇ 

ਸਗੁਣ ਪ੍ਰੈਮ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਭਗਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਪ੍ਰੌਮ-ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 
ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨ 
ਢਿਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋ' ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 

ਭਗਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 
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ਨਹੀ' ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਿਚ ਮਗਨ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 
ਭੇਦ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 

ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਮਰ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਰ-ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ; 

ਭਗਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਹਰਖ-ਸੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਸੋਸਾਰ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋੱ' ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ , ਭਗਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੋ 

ਸਰੂਪ ਉਘੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ” ਜਾਂ 

“ਭਾਉ-ਭਗਤੀ” ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ 

ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਝਾਤ ਪਾਣੀ 

ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ 

ਅਨਿਵਾਰਯ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮ-ਪ੍ਰੇਮ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਜਨਮ 

ਸਰਵ-ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਥਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਭਾਵ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। (ਮਾਣੂਸ ਜਨਸ਼' ਦੁਲੰਭਾ ਗੁਰਮ/ਖ ਪਇਆ ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. 
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ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਵਣੁ ਪਤ ਭਗਤ ਨ ਹੋਵਈੰ /ਵਿਣੁ 

ਸਤਿਗੁਰ ਨ ਲਗੀ ਪਿਆਨੁ / (ਗੁ . ਗੰ. ੧੨੮੬)। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- 
ਆਪਨੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਹਉਂ ਚੰਗੀ / ਚਰਨ ਗਹੇ ਜਗਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ 

ਕੇ ਹਉਂਸੈ ਆਗਰੇ /ਨੇਬੌਗਾੰ / ਪੁਰਨ ਪਰਮ ਜੌ/ਤਾ ਪਰਮੋਸਰ ਪ੍ਰਤਮਾ 

ਪ੍ਰਾਨ ਹਮਾਰੇ / ਮੰਹਨ ਆਹ ਲਆ ਮਨੁ ਮੈਨਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਥਦੁ 

ਬੀਚਾਰੇ /(ਗੁ . ਗੰ . ੧੧੯੭) 

ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਚਿਤਰੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਮ-ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਅਨੌਕ ਪ੍੍ਰਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ , 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ, 

ਸਤਿਸੈਗਤ , ਕੀਰਤਨ, ਸ਼੍ਵਣ , ਮਨਨ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ 

ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਚਾਰ 

ਸੈਬੈਧੀ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇ' ਮਨ-ਮਾਰਨਾ, 

ਹੁਕਮ-ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, 

ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਦੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਮੋਲ ਖਾਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, 

ਚੋਗੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਾਤਿ 

ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਅਭਾਵ, ਨਾਰੀ ਪ੍ਤਿ ਅਨਾਦਰਪੂਰਵਕ 
ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, 

ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕਥਨੀ-ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਅੰਤਰ ਨ ਰਖਣਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 
੭੫੧)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਭਈ ਪਰਾਪਤ 

ਮਨੁਖ ਦੌਹਨੀਆ / ਗੇਝਿੰਦ ਮਲਣ ਕਾ ਇਹ ਤੌਗੀਂ ਝਰੀਆ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨)। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਧਨ ਹੈ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਸਥਾ ਕਿਉਕਿ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 

ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਸਥਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਪੈਦਾ ਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਥਾ ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ -- ਗਾ ਜੰਵਣੁ ਦੌਹਾਗਣੈਮਠਨੀੰ 
ਦੂਜੀ ਭਾਇ / ਕਲਰ ਕੇਗੀ ਕੰਧ ਜਿਉਂ ਆੰਹ/ਨੈਸ਼ /ਕੀਰਿ ਢ/ਹ 

ਪਾਏ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੮)। ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਨਿਵਾਰਯ 

ਸਾਧਨ ਹੈ।ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਸਥਾ ਤਦ 

ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਾਧਕ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ 

ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਰਿਤ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੀ”। 

ਭਗਤੀ ਰਸ : ਵੇਖੋ “ਭਗਤੀ (ਸਰੂਪ), “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 
ਕਾਵਿ-ਗਤ ਆਤਮਾ”। 

ਭਗਵਾਨ : “ਭਗ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਗਿਆਨ। 

ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ 

ਗੁਣ-ਵਾਚਕ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 
ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹੈ - ਜਗਤ ਦਾ ਸਮਸਤ ਐਸ਼ਵਰਜ, ਸਮਸਤ ਧਰਮ, ਸਮਸਤ 
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ਯਸ਼, ਸਮਸਤ ਸ਼ੋਭਾ, ਸਮਸਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਸਤ ਵੈਰਾਗ। 

“ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਉਰਾ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ -- ਈਸ਼ੂਰ ਕੇ ਖਟ ਗੁਣ ਕੌ ਜ਼ਾਨ / ਜਾਂ ਡੇ ਕਾਹਿਯਤਾ ਹੈ 

ਭਾਗਾਵਾਨ / ਜਸ਼ ਲੰਸ਼ਵਰਜਾ /ਵਰਾਗਾ ਉਦਾਰ / ਲਛਆੰ ਗ਼ਯਾਨ 

ਨ ਪੂਰਨ ਧਾਰ/ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਸਤ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ 

ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ “ਭਗਵਾਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸ਼ਣਵ- 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ 

ਨਿਰਾਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

“ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਭਗਾਵਾਨ 
ਗਮਣੀ ਸ਼ਰਥਤ੍ਹ ਥਾਨ੍ਹੇ /(ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੩੫੪) ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਦਾ ਹੈ , ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਸਹਿਜ 

ਸੁਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ - ਸਰਲ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸ਼ਹਲ 

/ਨੇਧਾਨ/ ਜਾ ਕੌ ਰਿਦੈ ਵਸਹਿ ਭਗਾਵਾਨ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੯੫- 

੯੬)। 

ਭਜਨ : ਇਸ ਤੋਂ' ਭਾਵ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਸੇਵਾ; ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਰ “ਸਿਮਰਨ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਸਿਮਰਨ”। 

ਭਟ,/ਭਾਟ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ “ਭਟ੍ਟ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ” 

ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਤੱਵ-ਕਰਮ ਚਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ 

ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਭੱਟ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ 

ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ 

ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ 

ਲਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਗਰਾ, ਮਥੁਰਾ ਆਦਿ। 

ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ,ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 

ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 
ਚਾਰਣਾਂ (ਵੇਖੋ) ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ 

ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਹ ਵਰਣ-ਸੈਕਰ ਜਾਤਿ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਭਟ ਦਾ ਪਿਤਾ ਛੜ੍ੀ 

ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਵਿਧਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਸੁਤ (ਸਰਸ਼ੂਤੀ) ਨਦੀ ਦੇ 

ਕੌਢੇ ਉਤੇ ਵਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਾਰਸੁਤ (ਸਾਰਸੂਤ) ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਰਾਜਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 

ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ 

ਭਰੂਥਰਿ, ਯੋਗੀ 

ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਯਾਚਕ ਜਾਤੀ 

ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈੱਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਚਾਰਣ ਕੇਵਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ 
ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਜਾਤਿ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਰਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਣ ਅਤੇ ਭਾਟ ਦਾ ਅੰਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਭਾਟ, ਟਾਟ 

ਅਤੋ ਮੇਡਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਰਣ , ਹਾਥੀ 

ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਕੇਵਲ ਗੜ੍ਹ-ਪਤੀਆਂ (ਰਾਜਿਆਂ) ਦੇ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਭਾਟ ਟਾਟ ਅਨ ਮੌਡਗਾੀਂ ਹਰ ਕਾਹੁ ਕੌ ਹੋਇ / ਪਰ 

ਚਾਰਣ ਬਾਰਣ ਮਾਨਸਾ ਜੇ ਗੜ ੫/ਤਯੋ'ਕੇ ਹੋਇ/ 

ਭਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ , ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ਹਾਬੁੱਦੀਨ ਗੋਰੀ ਵੇਲੇਂ 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਸਮਾਂ 

ਹਿੰਦੂ ਭਾਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਟਾਂ ਵਿਚ ਕਵੀ ਘਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਤਰ ਇਹ 

ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 

ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਿਰੱਤਾਂਤ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਯਸ਼ 

ਸੋਬੈਧੀ ੧23 ਸਵੈਈਏ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਪੰਨਾ ੧੩੮੯ ਤੋਂ ੧੪੦੯ ਤਕ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। 

ਭੱਟਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ( ਸਵਈਏ) : ਵੇਖੋ “ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ”। 

ਭਭੀਖਨ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਵਿਭੀਸ਼ਣ' ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। 
ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਰਾਵਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦ ਪ੍ਤਿ 

ਅਪਾਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ “ਵਿਭੀਸ਼ਣ'। 

ਭਰਥਰਿ, ਯੋਗੀ : ਇਸ ਯੋਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਭਰਤ੍ਰਹਰਿ 
ਸੀ ਜੋ ਵਿਗੜ ਕੇ “ਭਰਥਰਿ” ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 

ਵਿਚ ਰਚੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਤਕ (ਸ਼ਿਰੰਗਾਰ, ਨੀਤਿ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ) 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕੁਮਵਾਰ ਪ੍ਰਮ-ਵਿਲਾਸ, 

ਰਾਜਨੀਤੀ-ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਭੀਰ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

“ਵੈਰਾਗ-ਸ਼ਤਕ” ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ 



ਭਰਮ 

ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਯੋਗੀ ਦੇ ਰਚੇ ਸ਼ਤਕ ਸਾਡੇ ਤਕ ਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ 
ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਮੇ' ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਅਭਾਵ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿਤ੍ਯ 

ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੌਰਵ ਗੰਥ 
ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਆਚਾਰਯ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਥ-ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵਾਲੇ ਭਰਥਰੀ ਹਰਿ 

ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਮਯਨਾਵਤੀ 
ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨਿਕ 
ਚੋਦ (1095 ਈ.) ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 

ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸੀ ਰੁਚੀ ਕਾਰਣ ਉਪਰਾਮ ਹੋ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਛਡ ਕੇ ਯੋਗੀ ਹੋ 
ਗਿਆ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਛਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਹੋਰ ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ 
ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਉਪਲਬਧ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ 11ਵੀ' 
ਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਸੀ 
ਅਤੇ ਯੋਗਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਆਚਾਰਯ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ 49 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ “ਸਬਦੀ” ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ 
ਦੀ ਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਰਥਰੀ ਦੇ 
ਸਮੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ -- ਦੁਖੀਆ ਰੌਵਤਾ ਪੀਆ ਹੰਸ਼ਤ 
ਕਲ ਕਰੰਤਾ ਕਾਅਣ? ਸੂਰਾ ਜੁਡੰਤਾ ਡੂੰਦੂ ਭਾਂਜਤ ਸਤਿ ਸਤਿ 

ਭਾਥੰਤਾ ਰਾਜਾ ਭਰਥਗੀ/ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਯੋਗਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਥੇ ਵੀ 

ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੱਲ 
ਤੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਕਹ 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਟਾ ਭਰਲਾਨ ਜੋਗ? ਕਰਵਾ ਆੰਮ੍ਿਤ ਧਾਰੈ / (ਗੁ. ਗੰ. 

੩੬੦)। ਭਰਥਰਿ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ-ਉਲੋਖ ਤੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ 
ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 
ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ' ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ 
ਸੰਬਧੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਯੋਗੀ ਭਰਥਰਿ ਨੂੰ 
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਭਰਮ : ਵੇਖੋ 'ਭੁਮ'। 

ਭਾਈ ਪੈਂਹਦਾ ਵਾਲੀ ਬੀੜ 

ਭਲ੍ਹ : ਇਕ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਦਾ ਇਕ ਸਵੈਯਾ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੋ"। 

ਭਾਉ-ਭਗਤਿ : ਭਾਉ ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਭਾਵ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ 'ਪ੍ਰੋਮ। ਇਸ ̀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ “ਭਾਉ-ਭਗਤਿ' ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ 'ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤਿ” (ਵੇਖੋ)। 

ਭਾਈ ਪੈਂਹਦਾ ਵਾਲੀ ਬੀੜ : ਇਸ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਨੂੰ 
“ਬੀੜ” ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਸਿਵਾਏ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ। 

ਇਹ ਬੀੜ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਧਰਮਸਾਲਾ ਭਾਈ 

ਪੈਂਹਦਾ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੀੜ 

ਦੀ ਸੈਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ 
ਪਹਾੜਗੀਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 
ਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਨਸਪੈਕਟਰ) 
ਅਤੇ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕੀਤਾ। ਸਰ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ੧੭੦੫ ਪੱਤਰਿਆਂ 

ਦੀ ਇਸ ਬੀੜ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਵਿਚ 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕਾਂ, ਪੱਤਰਿਆਂ 
ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਇਕਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ 'ਆਤਮ ਪ੍ਬੋਧਨ 

ਨਿਰੰਤ੍੍ ਕਥਾ”, “ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਤੀ”, “ਸਤੌਤਰ 

ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ', 'ਪ੍ਰਾਣਸੈਗਲੀ', 'ਜੁਗਾਵਲੀ” ਆਦਿ 

ਕਈ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਇੰਜ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ' ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 
ਗੰਥ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 
ਪਾਠਾਂਤਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਤੋਂ ਦਸਵੇ' ਗੁਰੂ ਤਕ ਦੇ 
ਨੀਸਾਣ ਅੰਕਿਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
ਸੈਕਲਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤ-ਕਾਲ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 



ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਹਰ 

ਗੁਰੂ/ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਵਲ 16 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ। 
ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ “ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ" ਦੀਆਂ ਇਸ 

ਵਿਚ ਦਸ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਅੱਠ ਹਨ। ਦੋ ਵਾਧੂ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- 
ਪੰਚਾਇ/ਣ ਕਾਇਆ ਪਲਾਟ ਥਾਇ ਛੇਵੇ' ਨੀਓਨ 

/ਨੈਵਾਸ਼ / ਉਤ/ਰੇਆ ਉਤਾਰ ਲੰ ਝਾਲ਼ ਰੂਪਾ ਸਭਾ ਗੁਣ ਤਾਲ / 

ਪਿਛੋ ਭਾਦਗਤਿ ਘਤਓ/ਨੇ ਧਰਿ ਤਕ ਤੌਲ਼ਿਆਨ ਆਕਾਸ / 

/ਦਿਨਸ਼ ਚੜਾਇਓਂਨੁ ਰਾਤਿ ਘੰਤਿ ਕੁਦਰਤ ਕਉਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼/ 

ਆਹਇ ਵਾਉਂ ਨ ਡੌਲਦਾ ਪਰਬਤ /ਜਿਉਂ ਕਉਲਾਸ਼ / ਨਾਨਕਾ 

ਆੰਗਦ ਅਮਰਦਾਸ਼ ਗੁੜੂ ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਰਾਮਦਾਸ਼/ ਪੰਚਾਇਣ 
ਕਾਇਆ ਪਲ/ਟ ਥਾਇ ਛੰਵ ਕਉਨ /ਨਿਵਾਸ਼/5/ 

ਅੰਬਰ ਧਰਾੰਤ'. /ਵਛੰ/ੜ਼ਿਉਨ /ਵਣ ਥੰਮ ਗਗਨ 

ਖਲੋਆ / ਬਾੜੈ ਤੂੰ ਵੰਡਿਆ/ਇਉਨ ਸਵੰਨ? /ਖਵੈਂ ਚੰਦੋਇਆ/ 

ਚਉਂਦ/ਹਿ ਰਤਨ /ਨੈਕਨਲਿਉਨ ਕਲ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਆ/ 

ਅਗੈ ਡਾਬੀੰ ਜਾਂਦੀਆ ਐਦਨਾੰ ਦੇ ਹਲ ਆਪ ਖਲੋਆ/ ਨਾਨਕ 

ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਭੀ ਆਪ ਖਲੋਆ/ ਪੰਚਾਇਣ 

ਆਹ ਵਰ/ਤ /ਛਿਆ ਪਰਲ ਭਾ ਆਪੈ ਹੋਆ / 20/ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ 

ਅਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੱਠ ਪਉੜੀਆਂ 
ਨਾਲ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ 

ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ' ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋੜ 

ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਉਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਤਿਮ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਛਇਆ 

ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੱਠ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ 

ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ : ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬੰਨੋ 
ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀੜ ਅਜਕਲ ਕਾਨ੍ਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) 
ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ. ਜੀ. ਬੀ. 

ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਆਮੀ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ, ਪ੍ਰੰ . 

ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ 
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ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ “ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦਰਪਨ 

ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ” ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਸੈਨ 

1989 ਵਿਚ ਜਲੈਧਰ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰਵਾਇਤ ਹੈ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮੂਲ ਬੀੜ ਨੂੰ 

ਜਿਲਦ ਬੰਨ੍ਹਵਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫੇਰਾ ਪਵਾਉਣ 

ਲਈ ਲੈ ਜਾਣ ਵੇਲੋਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ 

ਲਗਾ ਕੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ 

ਸੀ। 

ਇਹ ਬੀੜ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੇ 

ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਪਾਸ ਮਾਂਗਟ, ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 

ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸੀ। ਸੈਨ 1947 ਵਿਚ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੇ 

ਵਾਰਿਸ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੋਤ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੇਰਠ (ਉੱਤਰ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬੀੜ 

ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ, 

ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨ 1984 

ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋ' ਬਾਦ ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ 

ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕਾਟ ਹੋਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਚੰਦਨ ਦੀ 

ਸੈਦੂਕੜੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਬੀੜ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਸੰਦੂਕੜੀ ਵਿਚੋ' ਕਢ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸੁਟ ਗਏ। ਕਿਸੇ 

ਧਰਮੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੇ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਫਿਰ 
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋ' ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ 

ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲ੍ਹਾਬ ਜਾਂ ਦੀਮਕ 

ਆਦਿ ਤੋ' ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। 
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ਪੱਤਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪੱਤਰੇ ਉਤੇ ਸੱਜੇਂ-ਖੱਬੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ 

ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿਚ ਇਕੋ 
ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ 

ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਤਰੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 31 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ 30 ਤੋ' 40 ਅੱਖਰ (ਮਾਤਾਵਾਂ 

ਸਮੇਤ) ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਖੱਥੇ ਹੱਥ 'ਸੂਚੀ 
ਪੜ੍ਹੀ ਪੋਥੀ ਕਾ ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾ ਕਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ 
ਤਤਤਕਰੇ ਦੇ 33ਵੇ' ਪੱਤਰੇ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਕ ਪੰਜਾਂ 
ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ “ਚਲਿਤ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਵਣੇ ਕੇ” ਮੂਲ ਪੋਥੀ ਦੇ 

ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਬਾ 
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ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੇ “ਚਲਿਤ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ 

ਸਮਾਵਣੇ ਕੇ” ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਸੱਤਵੇਂ, ਅੱਠਵੇ' ਅਤੇ ਨੌਂਵੇ' ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਲਿਤ੍ਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ 

ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਚਲਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਚਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੀੜ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੈਮਤ 

ਅੰਕਿਤ ਹੈ “੧੬੫੯ ਮਿਤੀ ਅਸੂ ਵਦੀ ਏਕਮ'। ਇਸ ਸੰਮਤ 
ਵਿਚਲਾ ਪੰਜ (5) ਅੰਕ ਕਟਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਨੌਂ (9) ਅੰਕ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੰਜ (5) 

ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀੜ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋ” 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੁਰਾਤਨ 

ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 

ਪੂਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਮੂਲ 

ਬੀੜ ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਉਤਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੀੜ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਉਤੇ 'ਸੁਧੁ” ਅਥਵਾ “ਸੁਧ 

ਕੀਚੈ" ਉਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਦਸੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ - (1) ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਦਾ 

ਸ਼ਬਦ -- ਆਓਂਹ ਸੋ ਲੌਗ ਗੁਰ ਮੇਰਾ //ਇਸ ਪਦ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ 

/ਨੈਬੋਰਾ/(ਪੱਤਰਾ ੨੪੪); (2) ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਮ. ੫ - ਰਣ 

ਡੰਝਨੜਾ ਗਾਉ ਸ਼ਾਲ - - -(ਪੱਤਰਾ ੩੧੯); (3) ਰਾਗ ਮਾਰੂ 

ਵਿਚ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ -- ਮਨ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ਨੱਧਓਂ ਮਾਈ 

(ਪੱਤਰਾ ੩੬੯); (4) ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਵਿਚ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 
- ਛਾਡਿ ਮਨ ਹਰ /ਥੇਮਖਨ ਕੇ ਸੰਗ/ (ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਤੁਕ ਮੂਲ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)। 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੀੜ : ਇਹ ਬੀੜ ਹੁਣ 
ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ ਨਵੀਂ' ਦਿੱਲੀ 

ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ । ਸੈਨ 1959 ਈ. ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ 

ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਦਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੀੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ 

ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ-ਜਿਤ ਵੇਲੇ (ਸੈਨ 1818 ਈ.) ਕਿਸੇ 

ਕਾਰਣ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਰਵਾਇਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ 

ਲਿਖਤ ਤੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ। ਬੰਨੋ 

ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਵਿਚ 

ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਿਠ 

ਕੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਸਾਣ ਵੀ ਇਸ ਦੀ 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ 

ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬੀੜ 

ਤੋ ਨਿਖੇੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ - (1) ਜਿਤ ਦਰ ਲਖ 

ਮੁਹੰਮਦਾ (ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ); (2) ਬਾਇ ਆਤਿਸ਼ ਆਬ ਖਾਕ 

ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਲੁਟ ਵਿਚ ਹੱਥ ਲਗੀ ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ 

(ਦੱਖਣ) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਘਲੀ ਗਈ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ 

ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ 

ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਉਪਰੈਤ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਕਸਬੇ 

ਵਿਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਸਥਿਤ ਹੈ। 

ਉਸ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੇ ਵਸ ਗਈ। ਇਹ 
ਬੀੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੀ। 

ਇਹ ਬੀੜ ਜਮਾਂਦਾਰ ਪਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ 
ਵਿਚ ਸੰਨ 1944-45 ਈ. ਤਕ 'ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹੀ। ਇਸ 

ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਯਾੜ੍ਹਾ ਲਈ ਉਥੇ ਗਏ ਅਤੇ 

(16 ਸਲੋਕ) (ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ); 

(3)ਰਤਨ-ਮਾਲਾ (25 ਸਲੋਕ) (ਇਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਇਹ ਸੂਚਨਾ 
ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ “'ਰਤਨਮਾਲਾ ਸੁਧੁ ਉਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਰਥ 

ਦਾ ਅਖਰੀ-ਤੋਂਰਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ”); (4) 

ਹਕੀਕਤ ਰਾਹ ਮੁਕਾਮ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭਿ ਕੀ (5) ਸਿਆਹੀ 

ਕੀ ਬਿਧਿ। 

ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਮ ਦੀ ਲਿਖੀ 

ਇਹ ਬੀੜ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 

ਲੈ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ (47 

ਹਨੂਮਾਨ ਰੋਡ) ਆ ਵਸੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਲੈਂਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਬੀੜ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋ' ਪਹੁੰਚੀ ? 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 

ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਨਾਲੋ' ਹਟਵੀ' 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 



ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੀੜ 

ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਅਰਥਾਤ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ 

ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਮ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । ਹਰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ 

ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। “ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ` ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਸਵੇ' ਗੁਰੂ 

ਅਧੀਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੂੰਕਿ ਵਾਰਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਸੰਕਲਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਰਾਂ 

ਦੇ ਰਚੈਤਾ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮੋਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਬੀੜ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਵਾਹੀ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਲਨ-ਕਰਤਾ ਜਾਂ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਬੰਧਾਈ / ਓਹੁ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਨਿਖ ਗਗੰਥ /ਡਾਨਾ ਜਾਈ7/੩੮੪। 

ਦੋਖ ਕੰ ਸਿਖ ਐਸੋ ਝਚਨੁ ਕਹਿਆ / ਕਨਿਆ ਭਾਈ 

“ਥਾ ਡਧ ਭਗਤ ਜੁਦੇ /ਕਿਉਂ' ਕਰਿ ਧਨਿਆ/ ਤੁਧ ਬਧਾ 

ਜਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਤ) ਹੈ ਤ੍ਰੌੜ/ ਤੋਰੇ ਅੰਗ ਸ਼ੁਦਾ ਜੁਦਾ 

ਕੀਤੇ ਚਾਗੀਆਨੇ ਛੱੜ/੩੮੫। 

ਤਬ ਭਾਈ ਮਨਾਂ /ਨਂਘ ਹੋਰਾਂ ਐਲ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕਹਿਆ / 

ਭਾਈ ਭਗਤ ਹੈਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਫਰ ਬਰੌਝਰ ਬੈਠੇ ਨ ਚ/ਨਿਆ/ 

ਤਬ ਨਿਥ ਨੰ ਐਸੋ ਝਚਨ ਹੌਸਂ ਕਨੰਤਾ/ ਜੌ ਖਾਵੰਦਾ ਨਫਰ ਨੂੰ 

ਕੁਛੜਾ ਲੰ ਲਤਾ/੩੮੬। 

ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਅਪਨੇ ਪਾਸ਼ ਝੰਠਾ/ਇਆ / ਤਾਂ ਤੂ 

ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇ' ਬਾਰੇ 

ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ, ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇਸ 

ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਸੰਮਤ 1770 ਬਿ. ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਮੂਲ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਅਤੇ 

ਫਿਕੀ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ 

ਬਨਾਵਟ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਹੀ ਦੀ 

ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀੜ ਲਗਭਗ 

ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੀੜ 

ਦਾ ਸੋਬੈਧ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਦ-ਬੰਦ ਕਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਵੀ ਇਸ ਬੀੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਮ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨ 
ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਿ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਾਪ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ' ਹੀ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਅਤੇ 

ਰਵਾਇਤਾਂ ਭਾਵੇਂ' ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਿਰਣੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 

ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀ' ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋ ਇਹ ਵੀ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ-ਕਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। 

ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੇ 

ਬੈਸਾਵਲੀਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ 

ਦਸਵੇ' ਚਰਣ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - /ਇਤਨਨ ਵਧੀਕ ਉਸ਼ 

ਪਾਸੋਂ ਹੋਈੰ/ ਜੰ ਭਗਤਾ ਝਾਣ ਆਮਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੁਦਾ ਕਾਰ 

/ਲਖੀਂ ਸੋਈ/੩੮੩। 

ਆਹੰਦ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਦਸ਼ਵਾੰ ਪਾ/ਤਸਾਹਾੰਂ ਦਾ ਦਾਂਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ 

/ਇਕ ਕਰਾਇਆ / ਦੌਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ /ਇਕ ਕਾਰੇ 

ਥਾਵੰਦ ਪਾਸੋ ਨਫਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਉਠਾਇਆ / ਭਾਈ ਮਨ? /ਸੰਘ 

ਜਾ ਚੁਪ ਕਾਨ ਗਏ / ਕਹੇ ਜਾ ਝਚਨੁ ਤੁਸ਼ਾਣ' ਅਗ ਅੰਗ ਮੰਨੇ 

ਲੁਦਾ ਹੋਇ ਰਹੇ/ ੩੮੭। 

ਥਾ ਸ਼ਖਸ਼ੋ ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ /ਨੇਡੇ ਔਗੀ/ /ਨੋਖ ਸ਼ਚਨ 

ਕੀਤਾ /ਨੈਠ ਅਚਲ ਹੈ ਤੰਗ / ਸੋਂ ਸਲ ਦੇ ਝਚਨ ਕਰ ਅੰਗ 

ਅੰਗ ਉਨ ਦੋ ਜੁਦਾ ਹੋਏ //ਵ/ਚਿ ਲਹੌਰ ਪਕੜੇਂ ਆ/ਇ ਜਾਨਤਾ 

ਸਭ ਕਇ/੩੮੮। 

ਸੰਮਤ ਸਤਾਰਾਂ ਸੈ ਪਚਵੰਜੇ ਨੈਖਾਂ ਸ਼ਹਿ ਅਗੇ 

/ਝਨਤਾ.ਆੰ ਕੀਤਾ / ਗਠੰਥ/ਨਿਵਾਜ਼ ਲੇ ਸ਼ਚਨ ਹੌਵੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਲਦ /ਏਕਾ ਚਾਗੀਐ ਕ/ਭੇ ਲਤ? /ਸ਼ਾ/ਹਿਲ ਬਚਨ 

ਕੀਤਾ ਏਹ ਆਹਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ / ਓਹ ਅਸ਼ਾਡਾਂ ਥੋਡਾ ਹੈ ਜੁਦਾ 

ਰਹੇਂ ਮਨ ਮੰਥ/੩੮੯। 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ : ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਅਪੂਰਵ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਡਾ. ਟਰੰਪ 

(19੬ &61 (800੧, 1000000600) ਵਰਗੇ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ 

ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਮੰਨਣੋ ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ 

ਤੋ' ਲੈ ਕੇ 17ਵੀ' ਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਕਾਂ 

ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਦੀਆਂ 

ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਥ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੇਲੇ-ਵੇਲੇਂ 

ਸਿਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ 

ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 

ਸਰਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿੱਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਤ 
ਸਾਧਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿੱਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸੀ, ਇਸ 



ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਫਲਸਰੂਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸ ਦਾ 

ਵਿਦਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਭਾਰਤੀ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ਾਂ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ 

ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਪਾਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. 

ਮਨਮੋਹਨ ਸਹਿਗਲ ('ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਏਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ 

ਸਰਵੇਕ੍ਸ਼ਣ” ਪੰਨੇ 113-130) ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੱਤ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਸੈਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਪ੍ਧਾਨ ਸੰਤ-ਭਾਖਾ ਦੇ ਛੇਵੇ' ਵਰਗ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਅਤੇ 

ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਧਾਨ 
ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਸੇ 

ਛਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਤ 

ਕਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸੰਤ ਕਵੀ ਕਬੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਣ, ਧੰਨਾ, 

ਪੀਪਾ, ਸਧਨਾ, ਬੇਣੀ , ਸੂਰਦਾਸ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਭੀਖਮ ਆਦਿ 

ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਡਾ. ਸਹਿਗਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਵਰਗੀਕਰਣ 

ਸਥੂਲ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉੱਜ ਇਕ ਹੀ ਰਚਨਾ 
ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ 
ਅਤੇਂ ਗਾਥਾ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ 

ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਸ਼ੁੱਧ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼। ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਅਪਫੰਸ਼ 

ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ-ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਤਸਰੀ 

ਦੀ ਵਾਰ ਮ. ੫ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਉੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ 
ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਉੜੀ 

ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਚਉਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਗਤ 
ਉਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ 
ਆਭਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਧੁੱਕੜੀ 

ਜਾਂ ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਉਸ ਸੈਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਾਧਾਰਣ ਸੈਤ ਭਾਖਾ” ਦਾ 

ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ 

ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਅੰਸ਼ 

ਬ੍ਰਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। 

ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਅਧਿਕਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਚੌਥਾ ਵਰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ 

ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਹੈ। 

ਪੰਜਵੇ' ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ ਪ੍ਧਾਨ ਬਾਣੀ ਰਖੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਦੇਵ ਆਦਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਵਰਗ 

ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰ-ਭੇਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੋਹਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 
ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਇਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । 

ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਹਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਅਤੇ 

ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣਾੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਾਂ ਅਖਾਣ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤੋ” 

ਕਿਸੇ ਉਚੇਚ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਧਾਰਣ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 

ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਾਂ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੱਤੀ 

ਵਾਉ ਨ ਲਗਣਾ, ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ, ਨਦਰ ਕਰਨਾ, ਆਲੁ 

ਪਤਾਲ, ਸੁਨਹੁ ਦੇ ਕਾਨ , ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਣਾ, ਸਾਹ ਲਿਖਣਾ, 

ਘਾੜਤ ਘੜਨਾ, ਠਾਗੇ ਜਾਣਾ, ਚਿਤ ਰਖਣਾ, ਇਛਾ 

ਪੁਜਾਣਾ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ, ਲੜ ਲਾਣਾ, ਦੋਹੀ ਫਿਰਨਾ, ਪੈਜ 

ਰਖਣਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਣਿ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲਿ, ਨਿਵੇ ਸੋ ਗਉਰਾ 

ਹੋਏ , ਪੁਤੀ' ਗੈਢਿ ਪਵੈ ਸੈਸਾਰ, ਜੇਹੇ ਬੀਜ ਸੋ ਲੁਣੈ , ਚੋਰ ਕੀ 

ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਨ ਕੌਇੰ, ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮਰਈ, ਜਿਥੇ 
ਬੋਲਣਿ ਹਾਰੀਐ ਤਿਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁਪ, ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੂਘਟੁ 



ਭਾਸ਼ਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 

ਕੈਸਾ, ਬਿਨ ਬੇੜੀ ਪਾਰਿ ਨ ਅੰਬੜੈ, ਆਦਿ। 

ਭਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 

ਕਾਵਿ, ਨੈਤਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਸਤਿ-ਕਥਨਾਂ 

ਜਾਂ ਸੂਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਆਰੀਆ ਜਾਤਿ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸੂਕਤੀ ਆਤਮ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 

ਸਤਿਅਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਛਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ । ਅਨੁਭੂਤੀ 

ਹੈ। ਆਰੀਆ ਲੋਕ 1500 ਪੂ. ਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ' ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਜਿਤਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਉਤਨੀ 
ਹੀ ਨਾਪੀ-ਤੋਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੂੰ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 

ਬਾਣੀਕਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੂਕਤੀਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਧਾਨ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਕਤੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

ਭਾਸ਼ਿਕ ਪਿਛੋਕੜ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਤੀ 
ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਰਤੀ ਆਰਿਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਭਾਸ਼ਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 
ਦਾ ਮਾਂ-ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ 

ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾਣ- 

ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਿੰਦ-ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ 

ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਦਿਕ 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਛਾਂਦਸ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ” 
ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਵੈਦਿਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ _ਸਰਵ-ਪ੍ਥਮ ਰਚਨਾ 

“ਰਿਗਵੇਦ” ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ- 
ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਰਤੋ' ਚੂੰ ਕਿ ਧਰਮ-ਗੁੰਥ 

ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ 
ਲਈ ਰੁੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਜਾਤਮਕ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀ' ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਘਟ 

ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੌਕਿਕ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਂ ਗਿਆ। ਵੈਦਿਕ ਸੈਸਕ੍ਿਤ 

ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ, ਬਾਹਮਣਾਂ, ਆਰਣਯਕਾਂ , ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਵੇਦਾਂਗਾਂ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਨਾਟਕ, 

ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ 

ਰੂਪ-ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 'ਰਿਗਵੇਦ' ਵਿਚ ਜੋ ਮੰਤੁ ਸੈਕਲਿਤ 

ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ 
ਮੰਡਲਾਂ ਨਾਲੋ ਵਿਥ ਪਾਉ'ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਥ 

ਦਸਵੇ' ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘੜ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਰਚੇ ਗਟੇ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ 

ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਦੀ 

ਪ੍ਵਾਹ-ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 

ਵੈਦਿਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ 

ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖੁਰਨੇਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 

ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂ. ਈ. ਵਿਚ ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਵਿਆਕਰਣ “ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ” ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਜੋ 

ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ” 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕਿਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ 

ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ” ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ 

ਵੈਦਿਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਵੀ 

ਸੰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 

ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੁਹਾਰ 

ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਦ 

ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕਸ 

ਦਿੱਤਾ। ਗੁਪਤ ਰਾਜ-ਵੰਸ਼ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ 

ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੈਯੋਗਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ" ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ 

ਹੈ। 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀਕਰਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਜ 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਖੁਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ 

ਜਟਿਲਤਾ ਵਧਣ ਲਗ ਗਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ 

ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ - ਇਕ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 
ਕਲਾਸੀਕਲ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੂਪ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ 
ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਰੂਪ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 
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ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 

ਟੁਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਚਰਦੀ 

ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ 

ਪ੍ਵਾਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾ ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਅਤੇ ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। 
ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰੇ 'ਤੇ ਈਸਵੀ ਸੰਨ 

ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਆਰਿਆਈ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਨਾਂ “ਪਾਲੀ” ਕਿਉ ਪਿਆ, ਇਸ. ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 

ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਬੌਧੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਸਾਂਬੀ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਪਾਲ੍” ਧਾਤੂ ਤੋ' ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ “ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ”। ਚੂੰਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਾਲੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਪਾਲੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਹੋਂ ਕੇ ਬੌਧ- 

ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਢਲਾ 

ਸਾਹਿਤ (ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ, ਮਹਾਵੰਸ਼, ਜਾਤਕ ਆਦਿ) ਇਸੇ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 

ਮੱਧ-ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰੂਪ ਸੀ 

ਪਰ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ.ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਲਈ ਜੋ_ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਤੇ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਇਲਾਕਾਈ 

ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ-ਕੁਝ ਪਾਠ-ਪਰਿਵਰਤਨ 

ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਤੱਤ੍ਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਰੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 
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ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ. ਹੋਵੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ 
ਹੱਦਬੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੋ 

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਉੱਜ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰ ਵਾਹਿਤ 

ਹੋਣ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਾਕਿਤ' ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 
ਪੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ-ਕਰਮਾਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਕੁਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲੀ 

(500 ਪੂ. ਈ. ਤੋਂ ) ਈ. ਤਕ), ਪਾਕ੍ਰਿਤ (1 ਈ. ਤੋਂ 500 

ਈ. ਤਕ) ਅਤੇ ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ (501 ਈ. ਤੋਂ 1000 ਈ. ਤਕ) . 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਣ ਲਗਿਆ। ਇਹ ਸਥੂਲ ਵਿਭਾਜਨ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦੀ 

ਸੀਮਾ ਥੋੜੀ ਅਗੇ-ਪਿਛੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

“ਪਾਲੀ” ਜਦੋਂ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ 

ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੀਆਂ ਉਭਰਨ ਲਗੀਆਂ 

ਅਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਰਜੀਆਂ 

ਜਾਣ ਲਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 

ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਂਈ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਤੋਂ` - 

ਨਿਖੜਨ ਲਗੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਜ੍ਹਿਤ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ___ 
ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਕਰਣਕਾਰ 

ਵਰਰੁਚੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ -- 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟੀ, ਧੈਸ਼ਾਚੀ, ਮਾਗਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਸੈਨੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਹਾਂ 

ਨਾਲ 'ਅਰਧ-ਮਾਗਧੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ 

ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਰਸ਼, 

ਚੂਲਿਕਾ, ਧੈਸ਼ਾਚਿਕਾ, ਪ੍ਾਚਯਾਂ, ਅਵੰਤੀ , ਨਾਗਰ, ਕੈਕੇਯ, 

ਸ਼ਾਕਾਰੀ, ਸ਼ਾਬਰੀ, ਟੱਕੀ ਆਦਿ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਾਕ੍ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 

ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਕ੍੍ਤਾਂ ਦੇ 

ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 

ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜ ਖ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਹੀ 

ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਧੁਨੀਆਂ ਸਰਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਤ ਧੁਨੀਆਂ 

ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ' ਦੇ ਲੌਕ-ਉੱਚਾਰਣ ਦੇ 

ਅਨੁਰੂਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਪਾਲੀ ਤੋਂ` ਬਾਦ ਪ੍ਾਕ੍ਿਤਾਂ ਦਾ ਯੁਗ ਆਇਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਆਰਿਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਕ 
ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

“ਮਹਾਰਾਸ਼ਟੀ ਪਾਕ੍ਹਿਤ” ਦਾ ਬੋਲਣ-ਖੇਤਰ ਅਜ ਦਾ 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ' ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਪਾਕਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 

ਪਾਜਿਤ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ-ਲੋਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਾਕ੍ਿਤ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਧਾਰੰਣ ਲਈ 



ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

“ਪੈਸ਼ਾਚੀਂ ਪ੍ਾਕ੍ਰਿਤ” ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਸ਼ਾਚ ਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ 
ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ 

ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 
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ਉਪਰ ਸ਼ੌਰਸੇਨੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਭਾਵ ਹੈ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੀ ਤੋ' ਬਾਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਹੀ ਭਾਵ- 

ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਪ੍ਰਾਜਿਤ- 

ਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾ ਨਾਲ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

“ਅਪਭੁੰਸ਼” ਦਾ ਪ੍ਾਕ੍ਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ` ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਕੁਮ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ 

ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

“ਮਾਗਧੀ ਪ੍ਰਾਗ੍ਿਤ' ਮਗਧ ਪ੍ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ 

ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ 

ਮਗਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ 

ਬੋਲਣ ਖੇਤਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅਵਧ ਤਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ 

ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈਨ 503 ਈ. 

ਤੋਂ 1000 ਈ. ਤਕ ਹੈਂ । ਇਸ ਪੜਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਂ 

ਪੜਾਵਾਂ-ਨਾਲੋਂ' ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ 'ਅਪਤਵ੍ਰੰਸ਼' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ 

“ਅਪਭੁੰਸ਼' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦ 
ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ 

ਲਗਿਆ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋ” 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਗਧੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਨੂੰ “ਪਾਲੀ” 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। “ਪਾਲੀ” ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਘ 

ਹੀ ਮਾਗਧੀ ਪਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ 
ਬੌਧ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬੌਧੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਪਾਜ੍ਹਿਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। 

“ਅਰਧਮਾਗਧੀ ਪ੍ਾਗ੍ਹਿਤ” ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ `ਤੇ 

ਮਾਗਧੀ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੌਰਸੈਨੀ ਅਤੇ 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਤੱਤ੍ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 

ਦੇ ਬੋਲੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮਥੁਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰੁ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 

ਤਕ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੌਧੀਆਂ ਨੇ 
ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਗਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ 

ਅਰਧ-ਮਾਗਧੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ 
ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ 
“ਆਰਸ਼' (ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। - 

“ਸ਼ੌਰਸੇਨੀ ਪ੍ਰਾਕਿਤ” ਸੂਰਸੇਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ 

ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਰਸੇਨ ਇਲਾਕੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਅਜ 

ਦਾ ਮਥੁਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂਰਸੇਨ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੀ ! ਜੈਨੀਆਂ 

ਦੀ ਦਿਰੀਬਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਡਾ. ਗ੍ਰੀਅਰਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, 

ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰਸੇਨੀ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਂਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕ੍ਤਾਂ 
ਸਾਰਿਤਿਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਲ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤੋ 

ਹਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ 
ਕੰਮਾਂ-ਕਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ 

ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ , ਉਹੀ ਅਪਬ੍ਰੰਸ਼ ਅਖਵਾਈਆਂ। 

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਅਪਵ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਹਿਤਾਂ ਦੇ . 
ਨਿਯਮਾਂ`ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ` , 

ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵੀ ਜਤਾਉ'ਦੀਆਂ _ਹਨ। ਇਹ 

ਸੁਤੌਤਰਤਾ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ, ਵੈਦਿਕ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚੌਲਗੀ ਤੋ ਬਿਨਾ 

ਸਿਧੇ ਗ੍ਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ , ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਸ੍ਰ 

_ ਰਹੇ ਨਵੇ' ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਨਿੱਤ ਵਗਚਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ. 

ਨਵੀਆਂ ਤੋ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇਂ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਪਵ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਨ ਜਨਮ 
ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਭੁੰਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਕਿਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ` 

ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ - 

ਤੋਂ ਵਧ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਅਪਕੁੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਅਪਭੌੰਸ਼ਾਂ 
ਹਨ । ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਾਕ੍ਿਤ ਦੀ 

ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅਪਵੁੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ 
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“ਮਹਾਰਾਸ਼ਟੀ” ਜਿਸ ਤੋ' ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਮਰਾਠੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। 'ਮਾਗਧੀ” ਜਿਸ ਤੋ ਬਿਹਾਰੀ, 

ਬੈਗਾਲੀ, ਉੜੀਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਅਰਧ-ਮਾਗਧੀ' ਜਿਸ ਤੋੱ' ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦੀ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਸ਼ੌਰਸੇਨੀ” ਜਿਸ ਤੋ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ, 

ਪਹਾੜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਪੂਰਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਗਮੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਕੇਯ-ਟੱਕੀ ਅਪਵੁਰੰਸ਼ 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਉਪ-ਅਪਭ੍ੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1000 ਈ. ਤਕ 

ਆ ਕੇ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ, 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ 

ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਂਤੀ-ਕਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਨੇਹ ਰਾਸਯ', “ਕੀਰਤਿਲਤਾ” 

ਆਦਿ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ “ਅਵਹਟ”/ “ਅਵਹਠ” ਕਿਹਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ “ਅਵਹਟ” ਸ਼ਬਦ “ਅਪਵੁੰਸ” ਜਾਂ 

“ਅਪਭੁਸ਼ਟ' ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਅਪਵ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰੂਪ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਜਾਂ 

ਸਧੁੱਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਪਵੁੰਸ਼ ਤੋਂ ਨ ਹੋਂ 

ਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦੇ 

ਨਾਂ ਹਨ - ਸ਼ੌਰਸੇਨੀ ਅਤੇ ਕੈਕੇਯ-ਟੱਕੀ। ਪੂਰਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 
ਪਿਛਾ ਸ਼ੌਰਸੇਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 

ਕੈਕੇਯ-ਟੱਕੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 

ਬੁਣਤਰ ਉਤੇ ਸ਼ੌਰਸੇਨੀ ਅਤੇ ਕੈਕੇਯ-ਟੱਕੀ ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ । 

ਪੰਦ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰ ਚਦਿਆਂ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਵ੍ਰੰਸ਼ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 

ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਹਟ/ਅਵਹਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਥ- 

ਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਧ-ਭਾਖ਼ਾ ਜਾਂ ਸਧੁੱਕੜੀ ਜਾਂ 

ਹਿੰਦਵੀ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ 

ਇਤਨਾ ਉਘੜਵਾਂ ਨਹੀ' ਸੀ, ਜਿਤਨਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 
ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਅਪਕੁੰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ 

ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 

ਭਾਸ਼ਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 

ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 

ਆਰੀਆ ਜਾਤਿ _ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ 

ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰ-ਮਿਟ ਗਈਆਂ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ' ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਜੇਤਾ ਕੌਮ ਦਾ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਥਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਤੋਂ ਘਟ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈੱਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 
ਆਰੀਆ ਜਾਤਿ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਈਆਂ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ` 

ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਜੇਤਾ 

ਕੌਮ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹੁ- 

ਗੋਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ 
ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚੋਂ 

ਨਵਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 

ਸਰੂਪ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼- 
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਧਰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੈਘਰਸ਼ ਪੂਰਣ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋ' ਆਏ ਲੋਕ 

ਜਦੋ' ਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਇਥੇ ਵਸਣ ਲਗ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਸੀ 

ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸੈਵਾਦ 

ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜਨਮਿਆ। 

ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ 

ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਅਸਰ 

ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਵਰਤ ਲਈ 

ਗਈ, ਪਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇਸੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉ' ? ਇਸ ਲਈ 

ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਥੋ 

ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ 
ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਮਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖੀ, ਕਿਉਕਿ ਜੰਗਾਂ 

ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਪੂਆਂ 
ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਘਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋ 

ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ- 

ਭੰਡਾਰ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ 



ਭਾਗਵਤ-ਧਰਮ 

ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਮੂਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਭਾਣਾ 

ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ-ਹੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੌਕਰਣ ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨ 

ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਕੇਵਲ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਗਤ 

ਸੋਹਜ ਦੇ ਤੱਤ੍ਰਾਂ (ਅਖਾਣ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼) 

ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੋਇਆ 

ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨ ਰਹੇ, 

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 

ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 

ਤਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਨ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ 

ਮਲਹਮ ਲਗਾਈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ 

ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੋਂ' ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ 
ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਧੁੱਕੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ-ਸੈਚਾਰ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਅਮੀਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਂ ਕਈ 
ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਵਿਰਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਗਵਤ-ਧਰਮ : ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੇਦ। ਵੇਖੋ 

-ਵੈਸ਼ਣਵ ਧਰਮ/ਮਤ”। 

ਭਾਗੀਰਥ : ਇਕ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ 
ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। “ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” (ਬਾਲ- 

ਕਾਂਡ) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਸਗਰ ਤੋ ਬਾਦ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ 

ਅੰਸ਼ੁਮਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਅੰਸ਼ੁਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ 

ਉੱਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੀਗਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਫਲ ਨ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ 

ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਗੱਦੀ ਉਤੇ 

ਬੈਠਿਆ, ਪਰ ਗੀਗਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨ ਲਿਆ ਸਕਣ ਕਾਰਣ 

ਕਾਲ-ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਦਲੀਪ ਤੋ ਬਾਦ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ। 

ਲਗਾ। ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਵਰ ਮੰਗੇ। ਇਕ 

ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇ । ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 

ਘਰ ਤੇਜਸਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ । ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਵਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 

ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੈਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ 
ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ 

ਵੇਗ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ 

ਸਾਲ ਤਕ ਗੌਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ 
ਉਸ ਦਾ ਵੇਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ-ਉਪਰੈਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦੁਸਰ 

ਵਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਿਥੋ' ਉਹ ਸੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿਣ 
ਲਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ -- ਹ੍ਲਾਦਿਨੀ, ਪਾਵਨੀ 

ਅਤੇਂ ਨਲਿਨੀ - ਪੂਰਵ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ - 

ਸੁਚਕ੍ਸ਼ (ਵੰਕਸ਼), ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧੁ - ਪੱਛਮ ਵਲ 
ਵਹੀਆਂ। ਸੱਤਵੀਂ ਧਾਰਾ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਪਿਛੇਂ-ਪਿਛੇ ਚਲ 

ਪਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗੀਰਥ ਰੀਗਾ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ 

ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤ ਪਿਤਰਾਂ (ਸਗਰ ਦੇ ਸਠ 

` ਹਜ਼ਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ) ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸਰਾਪ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 
ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- 

ਜਾਹਰਨਵੀ ਤਧੰ _ਭਾਰਨੰਗੰਲ ਆਣ? ਕੰਦਾਰ ਥਾ੫ਓਂ 

ਮਹਸ਼ਾਈੰ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੨੬੩)। 

ਭਗੀਰਥ ਦੁਆਰਾ ਗੌਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ 

ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ “ਭਾਗੀਰਥੀ” ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੋਇਆ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਵਨ-ਪਰਵ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਗੀਰਥ ਨੇ 

ਇਕ ਸੌ ਅਸ਼੍ਹਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੀਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੋ ਸੁਨਹਿਰੀ 
ਘਾਟ ਬਣਵਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਅਧਿਕ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਪਸਵੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਸਿੱਧੀ 
ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਰਘੂ, ਅਜ, ਦਸ਼ਰਥ ਅਤੇ 

ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ । 

ਭਾਣਾ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ 

ਸੰਭਵ ਹੈ (ਬੰ/ਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ) । 

“ਭਾਣਾ” ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਭਾਵਨਾ” ਤੋਂ ਬਣਿਆ 



ਭਾਣਾ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀ ਇੱਛਾ। ਭਾਈ 
ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ 

. (ਭਾਵਨ), ਉਹ ਬਾਤ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ 

ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਭਾਣਾ” ਅਤੇ 'ਰਜ਼ਾ” ਈਸ਼ਵਰੀ ਇੱਛਾ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

“ਰਜ਼ਾ” ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ “ਲੁਗ਼ਾਤੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ੀ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰੇਥ ਹੈ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ। 
ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ 
ਹੈ, ਪਰ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਮ ਨਾਲ ਇਸ 

ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ ('ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੈਕਲਪ') ਨੇ ਸੂਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ 
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“ਰਜ਼ਾ” ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣ , ਮੰਨਣ, ਸਵੀਕਾਰ ` 

ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

“ਕਸ਼ਫੁਲ ਮੰਹਿਜੂਬ” ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ 

ਦੋ ਹਨ - ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬਰ। ਰਜ਼ਾ ਤਪਸਿਆ ਤੋ' ਵੀ ਉਪਰ 

ਹੈ, ਕਿਉ'ਕਿ ਤਪਸਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ-ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ 

ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਤੇ ਪੁਜ ਕੇਂ ਸਭ ਸੋਕਲਪ- 

ਵਿਕਲਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ 

ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ" ਅਤੇ 

_ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਸਿਖਿਆ ਜਾਂ 

ਉਪਦੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਧ੍ਰਮ-ਭਾਵ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ̀ 

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਅਤੋ 
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਭਾਣਾ” ਅਤੇ 'ਰਜ਼ਾ” 
-ਸਮਾਂਨ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਜੋ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ - 

ਤੋਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭ /ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ / (ਗੁ. ਗੰ. ੩੫੬); ਜੌ ਕਿਛ 

ਵਰਤੀ ਸਭ ਤੌਰਾ ਭਾਂਣਾ/(ਗੁ. ਗੰ . ੧੯੩); ਵਰਤੀ ਸਭਾ /ਕੈਛੁ 

ਤੌਰਾ ਭਾਣਾ)(ਗੁ. ਗੰ. ੯੮); ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਲ ਰਜਾ/ਇ/ 

(ਗੁ. ਰੰ. ੪੬੩); ਜੌ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਨੀ ਰਜਾ /(ਗੁ . 
ਗ੍ਰੰ. ੧੩੨੮); ਜੌਂ ਕਛੁ ਕੀਨੋ ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਇ) (ਗੁ. ਗੰ. ̀ 
੧੨੭੫)। ਕਈਆਂ ਪ੍ਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋਂ 

ਭਾਣਾ 

ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਜੌ 

ਤੁਧ ਭਾਵੀ ਸੰ ਭਲਾ /ਪਆਗੇਂ ਤੌਗੀਂ ਅਮਰੁ ਰਜਾ/ਏ /(ਗੁ. ਗੰ . 

੭੩੨)! 
ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਣੇ ਦੇ ਰਸ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣ ਲੈੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਾਇਆ 
ਦਾ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜਿਨਾ ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸ 

ਆਇਆ //ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਭਗਮੁ' ਚੁਕਾਾਇਆ/(ਗੁ. ਗੰ . ੭੨)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ 
ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਢੁਖ-ਸੁਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵ-ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਭਾਣੈ 

ਤਖ/ਤਿ ਵਡਾਈਆ ਭਾਣੀ ਭਖ ਓਉਦਾਮਸ ਜੀਏ / 

ਭਾਵਜ਼ਲ ਲੰਘੀਆ ਭਾਣੀ ਮੰਡ ਭਗੀਆਗਨ ਜੀਉ / (ਗੁ. ਗੰ. 

੭੬੨)। । 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਆਵਾਗਵਣ ਵਿਚ ਪਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ 

ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਨਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , 
ਭਾਣੈ ਨਾਲ ਰੀ ਪੰਜ-ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੋਂਦ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ਼ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ-ਜੋਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੈ 

ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਕ-ਸੁਅਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਣੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - 

ਭਾਣੈ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਆ ਭਾਣੈ ਬਖਸ਼ ਕਠੋਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੯੬੩)। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਣਾ (ਰਜ਼ਾ) 

ਈਸ਼ਵਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।ਪਰ _ 
ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ 'ਹੁਕਮ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਵੀ “ਭਾਣਾ” 

ਜਾਂ 'ਰਜ਼ਾ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਘ/ਟ ਘਟਿ 

ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀਐ ਚਾਲ/ਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ /ਸ਼ਹਜੇ ਆਏ 

ਹੁਕਨ/ ਨਿਧਾਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਦਾ ਰਜ਼ਾਏ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੩੮)। ਇਸ 
ਲਈ ਇਥੇ 'ਹੁਕਮ' ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ 

ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
“ਹੁਕਮ” ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

ਫ਼ੁਰਮਾਨ, ਆਗਿਆ, ਆਦੇਸ਼। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੋ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 

ਈਸ਼ਵਰੀ-ਇੱਛਾ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ-ਵਿਧਾਨ, ਦੈਵੀ-ਵਿਧਾਨ ਆਦਿ 

. ਕਿਹਾ ਹੈ।“ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਰਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਅਨੁਸਾਰ 



ਜਾਣਾ 

“ਹੁਕਮ” ਅਕਥਨੀਯ ਹੈ। ਸਗੋ ਹਕਾਨ/ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ 

ਲਿਖਿਆ ਨਗੱਲ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਭਾਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 

ਹੁਕਮ ਸਮਾਨ-ਅਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਧਾਰਣਾ 

ਹੈ ਕਿ ਭਾਣਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਅਰਥਾਂਤ, ਉਸ 
ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਰਮ, ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਭੇਤ ਦਾ ਮਾਂਨਵੀ 

ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਭਾਣਾ” ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੈਕਲਪ 

ਦੀਂ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ.''ਹੁਕਮ” ਰੱਬੀ ਭਾਵਨਾ 
ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਦੈਵੀ ਮਨ ਦਾ.ਨਿਸਚਾ ਜਾਂ 
ਨਿਯਮ; ਭਾਣਾ ਉਸੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪ੍ਗਟਾਉ ਹੈ1 
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 

ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਤਾਤਵਿਕ ਅੰਤਰ ਨਹਾਂ' ਹੈ । ਸਗੋਂ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰੰਤਾ ਹੈ । 

“ਹੁਕਮ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ 

ਇੱਛਾ 'ਹੁਕਮ” ਦੇ ਉਪਜਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਨਹੀ' ਰਹਿੰਦਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ 

ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨਾਲ ਹੈ । “ਰਜ਼ਾ” ਜਾਂ ਭਾਣਾ” ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕ 

ਸਹਿਜ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ 

ਅਵਸਥਾ ਤੋ ਉਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਆਤਮਕ 

ਰੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ “ਹੁਕਮ” ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਜਾਂ 

ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ “ਹੁਕਮ” ਅਤੇ “ਰਜ਼ਾ” 

(ਭਾਣਾ) ਦੇ ਅਰਥਗਤ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ 
ਕਿ 'ਹੁਕਮ' ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਬ੍ਹਮੰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਾਂ ਸੈਭਾਲ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰੰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸੈਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤਕ ਦੀ 

ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਕਮ ਅੰਧੀਨ ਮੰਨੀ ਹੈ - ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਆਹ 

ਆਇਆ ਚਲਣੁ ਹੁਕਮ ਸੰਜੰਗਿ ਜੀਉ / ਹੁਕਸੈ ਪਰਪੰਚ 

ਪਸਰਿਆ ਹੁਕਾਮ ਕਰੋਂ ਰਸ਼ ਭੰਗ ਜੀਉ /(ਗੁ. ਗ੍ੰ . ੭੬੦)। 

ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਰਥ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਖਮਤਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉੱਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਭਾਣਾਂ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮ 

ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲੋਂ ਸਾਧਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਸ ਨੂੰ 

_ਕੈਵਲ 'ਹੁਕਮ” ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, 
ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ 

ਭਾਵਨਾ ਤੋ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ. ਕੇ ਇਕ ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ 

ਮੰਨਣਾ “ਹੁਕਮ” ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਸਾਧਕ ਆਗਿਆ 

ਚਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਉਹ 

ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ “ਹੁਕਮ”, 
“ਭਾਣਾ” ਜਾਂ 'ਰਜ਼ਾ” ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ , ਮਨੁੱਖ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹ 
ਜਾਂਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ1 

ਅੰਤਰ ਦਸੀਏ ਤਾਂ “ਰਜ਼ਾ” ਜਾਂ “ਭਾਣਾ” ਦਾ “ਹੁਕਮ” ਨਾਲ 

ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਸੋਨਾ (ਕਾਰਣ) ਅਤੇ 

“ਗਹਿਣਾ” (ਕਾਰਜ), ਜਾਂ ਜਲ (ਕਾਰਣ) ਅਤੇ ਜਲ-ਤਰੈਗ 

(ਕਾਰਜ), ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ (ਕਾਰਣ) ਅਤੇ ਘੜਾ (ਕਾਰਜ) ਵਿਚ 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਤਵਿਕ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ 

ਰੂਪ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰੁ ਹੈ , ਉਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਰਜ਼ਾ” ਜਾਂ “ਭਾਣਾ” 

(ਕਾਰਣ) ਅਤੇਂ 'ਹੁਕਮ” (ਕਾਰਜ) ਵਿਚ ਵੀ.ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ 

. ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਚੂੰ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਗਹਿਣੇ , ਜਲ-ਤਰੰਗ ਜਾਂ 

ਘੜੇ (ਕਾਰਜ) ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪ- 
ਆਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹੁਕਮ' 

(ਕਾਰਜ) ਦਾ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਣੇ (ਕਾਰਣ) ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ 
ਤੌਰ "ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 

ਜਾਂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਜ੍ਰਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਰੁਪ-ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ 

ਭਾਣੇ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਦ੍ਵੈਤ ਅਵਸਥਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਗਟ 

ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਤੋ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲ ਦੀ 

ਯਾੜ੍ਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ -- ਲੇ ਕਛੁ ਵਰਤੀ ਸ਼ੋ ਸਭ 

ਤੌਰਾ ਭਾਣਾ / ਹੁਕਮ ਝੁੜੈ ਸ਼ ਸਚਾ ਸਆਣਾ /(ਗੁ. ਗੰ . ੧੯੩)। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ" ਵਿਚ ਭਾਣਾ 

ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਗਰ ਕੀ 

ਭਾਣੀ ਗੁਰ /ਅਲੌ ਸ਼ੋਵਾ ਭਗ/ਤਿ ਭਨਨਜੈ / ਹਠ ਕੈ ਭਾਣੰ ਹਨ 



ਭਿਸਤਿ 

ਮਨਿ ਵਸੋਂ ਸਹਿਜੇ ਰਸੁ ਪੰਜ / ਹਨ ਕੰ ਭਾਣੈ ਸੁਖ ਪਾਈਆ 
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ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ 

ਗਰ ਲਾਹਾ /ਨੈੜ ਲਨੋਜੈ / ਹਨ ਕੇ ਤਖ/ਤਿ ਬਹਾਲੀ #ਨਿਜ਼ 

ਘਰ ਸ਼ਦਾ ਵਗੀਜੰ / ਹਨ ਕਾ ਭਾਣਾ /ਤਿਨਾੀੰ ਮੰਨਿਆ /ਜਿਨਾ 

ਗੁਡੂ ਐਲਨਜੈ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੫੧੫)। ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰਮਤਿ 

ਅਨੁਯਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਵਿਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ 

ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਭਿਸਤਿ : ਵੇਖੋ 'ਬਹਿਸਤ”। 

ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇਂ”। 

ਭਿਖਾ : ਇਕ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਦੇ ਦੋ ਸਵੈਯੇ 

ਭੀਖਨ, ਸੈਤ : ਇਕ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 

ਜਨਮ ਸਮੇ' ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਦਾਯੂਨੀ ਅਤੇ ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਲਖਨਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਕੌਰੀ/ਕਾਕੌਰੀ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇ' ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਦਵਾਨ 

ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਸੂਫ਼ੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 

ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ 

ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਫ਼ੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋ ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ 
ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਕੇਵਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ 

ਸੰਭਵ ਹੈ - ਗਰ ਕਾ ਨਾ ਆੰਮ੍ਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲੁ /ਇਹ 

ਅਉਖਧੁ ਜਗਿ ਸ਼ਾਰਾ/ ਗੁਰ ਪਰਸ਼ਨੰਦ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੰਖਨੁ 

ਪਾਵਉ ਮੌਖ ਦੁਆਰਾ /(ਗੁ. ਗੰ. ੬੫੯)। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਰਣਨ ਤੋਂ' ਪਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋ' ਬਾਦ 

ਸਭ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 

ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ 
ਦੋ-ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੋਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। 

ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਸਰਲ ਹਿੰਦਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਣਨ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਭਾਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਹੈ। 

ਭੂਚਰ : ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 

- ਥੰਚਰ ਡੂਚਰ ਤੁਲਸਲਾ ਗੁਰ ਪਰਸ਼ਾਦੀ ਪ/ਇਆ। (ਗੁ . 

ਗੰ. ੯੭੩)। ਇਥੇ “ਭੂਚਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਦੀ ਸੁਪਤ 

ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਉਪਰ 
ਵਲ ਸੈਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'ਖੇਚਰ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਸੰਬੈਧ ਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੀਰ ਸੱਯਦ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਦੀ ਸ਼ਿਸ-ਪਰੈਪਰਾ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਫ਼ੀ ਰਹੱਸਵਾਦ 

ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ 
ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੈਨ 1573 ਜਾਂ 

1574 ਈ. (1630 ਜਾਂ 1631 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਸੀ 

ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਵੇਖੋ “ਖੇਚਰ”। 

ਭੂਤ (ਪ੍ਰੇਤ) : ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ 
ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸਰੂਪ 'ਪ੍ਰੋਤ” (ਵੇਖੋ) 

ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਲੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ 

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚੀ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਲ-ਕਵਲਿਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 
ਇਸ ਸੰਤ ਸਾਧਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵ-ਸਾਮਗ੍ੀ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸੂਚਕ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੂਫ਼ੀ ਅਥਵਾ ਇਸਲਾਮਿਕ 

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ੀਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ 

ਕ੍ਿਆ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਨ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਉਹ 

ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਸ਼ਾਨ- 

ਭੂਮੀਆਂ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ, ਉਜਾੜ-ਸਥਾਨਾਂ, ਬਿ੍ਛਾਂ ਆਦਿ 

ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਇਸ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿਛੇ ਵਲ 

ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਮੁੰਹ, ਨਕ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ 

ਜਾਂ ਕੌਨ ਰਾਹੀਂ ਵੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ “ਵਸੀਕਾਰ” ਕਹਿੰਦੇ 



ਭੇਖ 341 

ਹਨ। 
ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਕ੍ਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕ੍ਰੇਂਧਾ ਦੇ ਪੇਟੋ' ਕਸ਼ਯਪ 

ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤਾਨ 'ਭੂਤ" ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਭੂਤ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 

ਭੂਤ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਮਰਤੀ ਬਾਰ 
ਲੰਹ ਲੰਹੁ ਕਗੀਐ ਡੂਤਾ ਰਹਨ ਕਿਉ ਦੀਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. 
੬੫੪)। 

ਭੇਖ : ਵੇਖੋ “ਪਾਖੰਡ”। 

ਭੈਰਉ/ਭੈਰਵ : ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ ਜਿਸ ਦੀ 
ਵਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਦੇਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਤਿਮ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਿਵ ਲਈ 

ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭੈਰਉ (ਭੈਰਵ) ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲਗ ਗਈ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਭੈਰਉ ਦੇ ਅੱਠ ਰੂਪ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ -- ਅਸਿਤਾਂਗ (ਕਾਲੋਂ 
ਰੈਗ ਵਾਲਾ), ਸੈਹਾਰ (ਵਿਨਾਸ਼), ਰੁਰੂ (ਕੁੱਤਾ), ਕਾਲ, ਕਰਂਧ, 

ਤਾਮ੍ਚੁੜ (ਲਾਲ), ਚੰਦ੍-ਚੂੜ (ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ 

ਮਹਾ (ਮਹਾਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾ 
ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲ-ਭੈਰਉ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। “ਭੈਰਵੀ” 

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। 
“ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ' (ਪੂਰਵਾਰਧ/7) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਪਿਆ ਕਿ 
ਮੂਲ ਪ੍ਭੂ ਕੌਣ ਹੈ ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇ' ਮੂੰਹ ਤੋਂ 
ਆਪਣੀ ਪ੍ਭੁਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ 

ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਹ 

ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ 
ਦੀ ਪ੍ਭੁਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ' ਹੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮਾ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ 
ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਤ੍੍ਿਸ਼ੂਲ, ਚੰਦ੍ਮਾਲ, ਸੱਪ 

ਆਦਿ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ 

ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੱਧ 

ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਣ ਕਾਰਣ ਰੁਦ ਅਖਵਾਇਆ 

ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ।ਉਸ 

ਭੈਰਉ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਕਾਰਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ 

ਮੂੰਹ ਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਹਤਿਆ ਕਾਰਣ ਭੈਰਉ ਨੂੰ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਉਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ 

ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋ' ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ 

ਕਾਸ਼ੀ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ 

ਉਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ-ਹਤਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 

ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 'ਖੇਤ੍ਪਾਲ” 

ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਦੋਵ ਦੋਵ /ਰਖੀਲ਼ਰਾਂ ਡੈਰਓਂ 

ਖੋਤ੍ਪਾਲ ਬਹੁ ਐਲ (5/6)। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰ ਨਾਥ- 

ਯੋਗੀ ਇਸ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - 

ਭੈਰਉਂ ਭੂੜਾ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੀ / ਖਰ ਝਾਹਨ ਓਹੁ ਛਾਰ ਉੱਡਾਵੀ / 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੮੭੪)। 

ਭੈਰਉ ਰਾਗ : ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ 

ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤਿ ਦਾ 
ਮਾਰਗੀ ਰਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਗਾਂ 

ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ 
ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਕਲੀ, ਟੋਡੀ ਅਤੇ ਗਉੜੀ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 24ਵਾਂ ਹੈ। 

ਭੈਰਉ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 93 
ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਛੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 33 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਦੇ (ਇਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ), 12 ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ 

ਅਤੇ ਇਕ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। 
ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ 93 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਸੱਤ ਚਾਰ-ਚਾਰ 

ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 



ਭੈਰਉ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰ ਨਾ 

ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਜਨਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 21 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ 

_ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ-ਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 

ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਦਾ 
ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਹੈ। ਦ੍ੈਤ-ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਮਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਨ। 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ `ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸਥਿਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਭੂ ਸੇਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈ। ਰ੍੍ 

` ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੌ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ 
ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਆਚਰਣ ਵਿਚ 

ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਸੁਖਾਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -- ਜੌ ਉਪਦੌਸ ਸਣੇ ਗੁਰ ਕੇਰਾ ਸੋ ਜਨ 

ਪਾਵੈ ਗੰਨੇ ਸਪਾ ਘਣੇ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੧੧੩੫)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਦੇ ਲਿਖੇ 57 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 

50 ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ , ਤਿੰਨ ਦੋ-ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੇ, ਇਕ 

ਤਿੰਨ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੌਕ' ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ 

ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 
--ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰ ਵਿਅਰਥ ਦਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 
ਜਾਣਾ ਅੜੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ.ਸਰਵ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਖਾਂ- 

ਕਲੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰਿ- 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨ 

ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਚਾਰ ਹਨ -- ਠਾਕਰ ਛਡਿ 

ਦਾਸੀ ਕਉ ਨੈਮਗੰਹਿ ਮਨਨੁਖਯ ਅੰਧ ਆਗਿਆਨਾ / ਹਨ ਕੰ 

ਭਗਾਂਤਾ ਕਾਗੰਹਾ /ਤਨ /ਨੰਦਮ ਨਿਗੁਰੇ ਪਨੂ ਸ਼ਮਾਨਾ/(ਗੁ. ਗੁ. 
੧੧੩੮-੩੯)। 

ਭੰਗ 

ਕੁਲ ਛੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੌਂਪਦੀ ਗੁਰੂ _ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ 13 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਅੱਠ 

ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟ ਹਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਸੈਤਾਂ.ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ' ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰੀਮ, ਅਗੋਚਰ, ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ੍੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕੁਲ 33 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇਂ ਦਰਜ 20 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 12ਵਾਂ 

ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ' ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਥੇ 

ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 19 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 17 

ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ- 

ਨਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ 

ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ-ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਨੀ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕੁਲ 12 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ 13 ਕਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਇਕ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਪ੍ਮ ਪਾਉਣਾ, ਸੌਤੋਖ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਤਿ-ਪਾਤਿ ਨੂੰ ਨ 

ਮੰਨਣਾ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। 

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਂਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਭੋਗ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਸੁਖ। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ 

ਜਾਂ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋ ਬਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ 

ਸੋਗਤਿ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਜ-ਕਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਦੀਵਾਨ ਦੀ 

ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਭੇਡ (ਇਸਤਰੀਂ) 

ਭੰਡ ( ਇਸਤਰੀ) : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਭੀਂਡਾ 

ਜੰਮੀਅ ਭੰਡਿ /ਨੈੰਆੀਐ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣ ਵ9ਆਨੁ / (ਗੁ. ਰੰ. 

੪੭੩)। ਇਥੇ 'ਭੰਡ” ਦਾ ਅਰਥ “ਇਸਤਰੀ” ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 

ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉ' ਜੋ ਸੰਤਾਨ 

ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਪਾਤ (ਬਰਤਨ, ਭਾਂਡਾ) ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਭੌਡਿਆ 

ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਭੈਡ” ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਵੈਖੋਂ . 

“ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ”। 

ਭੂਮ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਿ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ 
ਮਿਥਿਆ-ਗਿਆਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਲੇਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਭੌ ਤਿਕਤਾ 

ਨੂੰ ਸਚ ਸਮਝਣ ਦੇਂ ਭ੍ਮ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ 

ਹਰਿ-ਪ੍ਾਪਤੀ-ਪਥ ਤੋਂ' ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਦ 

ਤਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਵਿਚ ਮਿਥਿਆ- 

ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - 
`` ਡਨੈਗਨ ਡੱਲਾ ਤਉਂ ਲਉ ਜਉ ਮਨ ਕੰ ਭਰਮਾ / ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ 

ਗਾਨੈ ਆਪਣ ਪਾਏ /ਕੈਸ਼ਰਾਆਾ/(ਗੁ . ਗੰ. ੪੦੦)। ਸੈਤ ਕਬੀਰ 

ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭ੍ਮ 

ਛਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

-- ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਠੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛੱਡਹੁ ਮਨ' ਕੈ ਭਰਆ/ 

ਕੋਵਲ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਪਰਹ ਏਕਾ ਕੰ ਸ਼ਰਨਾ/(ਗੁ. ਗੰ . 

੬੯੨) 

ਸੰ 

ਮਹਸਾਈ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ਿਵ” ਅਥਵਾ' 'ਮਹੇਸ਼” ਦਾ 

ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮਲਾਂਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਜ਼ਾਹਰਨਵ?ੈ ਤਧੰ ਡਾਰਨੰਗੜ ਆਣਾੰ 

ਕੰਦਾਰ ਥਾ/੫ਓ ਮਹਸ਼ਾਈ/(ਗੁ . ਰੰ . ੧੨੬੩) । ਵੇਖੋਂ 'ਸ਼ਿਵ'। 

ਮਹਰਾਵਣ,/ਮਹਿਰਾਵਣ : ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਮਹਾਰਾਵਣ” 

343 ਮਹਲਾ 

ਜਾਂ 'ਮਯਰਾਵਣ' ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ “ਬਾਲਮੀਕਿ 

ਰਾਮਾਇਣ” ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। “ਅਦਭੁਤ ਰਾਮਾਇਣ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੀਤਾ ਨੇ ਸੀੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 

ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਇਕ ਹੋਰ 'ਮਹਿਰਾਵਣ' ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

`ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ 

ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਰਾਮ ਨੇ 
ਹਨੂਮਾਨ, ਸੁਗੀਵ, ਵਿਭੀਸ਼ਣ, ਅੰਗਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਲੈਕਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 

ਪਰ ਮਹਿਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਉਥੇ-ਉਥੇਂ 

ਉਲਰ ਸੁਟਿਆ ਜਿਥੋਂ-ਜਿਥੋਂ' ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਮ ਅਤੇ 

ਲੱਛਮਣ ਯੁੱਧ-ਭੂਮੀ' ਵਿਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਸੀਤਾ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਰਾਵਣ ਨੂੰ 

ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦਿਵਾ ਕੇ 

ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਪਰਤੀ। 

“ਆਨੰਦ ਰਾਮਾਇਣ” ਵਿਚ ਇੱਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਾ 

ਨਾਂ “ਅਹਿਰਾਵਣ '-ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋੜ ਕੇ 

'ਅਹਿਰਾਵਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ_ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ- 
ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਾਲ ਵਾਸੀ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ ਜੋ 

ਰਾਵਣ ਦੇ ਮੌਸੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ 

ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

“ਬਚਿਤ੍-ਨਾਟਕ” ਵਿਚ ਮਹਿਰਾਵਣ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 

-- ਰਾਵਣ ਸੇ ਮਹਰਾਵਣ ਸੇ ਘਟਕਾਨਹੁ ਸੇ ਪਲ ਬਦ ਪਛਾਰੇ/ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਲਖ ਪੜ ਪੋਤੇ ਸਵਾ ਲਖ ਕੰਭਕਰਣੁ' 

ਮਹਿਰਾਵਣੂ ਭਾਈੰ/(31/19)। ਵੇਖੋ “ਅਹਿਰਾਵਣ”। 

ਮਹਲਾ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ 

-ਲਿਖੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਵੀ-ਛਾਪ ਕੇਵਲ “ਨਾਨਕ” ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ' ਕਿ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜੋਤਿ 

ਵਿਆਪਤ ਸੀ (ਜ਼ਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਆਇ ਗਹਿ ਕਾਇਆ 

ਫੋ/ਿ ਪਲਣੀਆੰ - ਗੁ. ਗੰ. ੯੬੬)। ਪਚ ਹਰ ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ-ਆਰੈਭ ਵਿਚ 'ਮਹਲਾ' ਸ਼ਬਦ 

ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ-ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ। 

“ਮਹਲਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਿਕ ਪਿਛੋਂ ਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ 

ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ 



ਮਹਲਾ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ' ਡਾ. ਪਿਆਰ 

ਸਿੰਘ। ਉਸ ਨੇ 'ਗਾਥਾ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ” (ਪੰਨਾ ੪੮੯) ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- 

ਮਹਲੁ (ਮਹੱਲ) ਪਦ ਦੇ ਗੁਰ-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਿਆਲ 
ਦਾ ਉਲੇਖ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 
ਰਹ _ ਚੁੱਕੇ _ਪਾਰਸੀ ਲੇਖਕ, _ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ 

ਅਰਦਸਤਾਨੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਂ 'ਮੁਹਸਿਨ ਫ਼ਾਨੀ” ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਦਬਿਸਤਾਨਿ ਮਜ਼ਾਹਿਬ' ਵਿਚ 

ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 
ਅਰਬੀ ਧਾਤੂ/ਹੱਲ/ ਤੋ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ “ਹਲੂਲ” ਜਿਸ 

ਦਾ ਅਰਥ 'ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ”, “ਸਮਾਉਣਾ', 

“ਉਤਰਣਾ” ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ 
ਜੋਤਿ ਦੇ ਉੱਤਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ; ਮਹੱਲ 

ਪਹਲਾ, ਪਹਲੀ ਜੋਤਿ ਦੇ ਉੱਤਰਣ ਦੀ ਥਾਂ , ਮਹੱਲ 
ਦੂਜਾ, ਦੂਜੀ ਜੋਤਿ ਦੇ ਉੱਤਰਣ ਦੀ ਥਾਂ; ਤੇ ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹੀ 
ਸ਼ਬਦ (ਮਹਲੁ/ਮਹੱਲ) ਬਾਅਦ ਵਿਚ “ਮਹਲਾ” 

ਵਿਚ ਵਟ ਗਇਆ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਲੁ” ਜਾਂ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਮਹਲਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇ' ਵਟ 

ਗਿਆ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਕੌਡੀ ਲਭ 

ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 

ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 

ਦੂਜਾ ਮਤ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 
ਦਾ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲਾ ਸੌਪ੍ਦਾਇ ਦੇ 

ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ “ਮਹਿਲਾ” ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। 

ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮਤ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ 

ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 

ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ । 

ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ, ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧਿਕਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਰਬੀ- 

ਮਰਾਦੇਉ/ਮਹਾਦੇਵ 

ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ 
ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਇਥੇ “ਮਹਲਾ” ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹੋਣਾ ਅਧਿਕ ਭਾਵ- 
ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਗਿਆਨ 
ਦੇ ਮੋਹ ਵਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ 
ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ “ਅਰਦਾਸ' (ਵੇਖੋ) ਅਤੇ 

“ਰਹਿਰਾਸ' (ਵੇਖੋ) ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ “ਮਹਲਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ (ਕਾਂਤਾ-ਭਗਤੀ) 

ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ “ਇਸਤਰੀ” ਕਰਨਾ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਦੇ 
ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਵੀ ਬਿਨਾ ਅੱਧਕ ਲਗੇ 
ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 

ਹ੍ਸਵ ਸੂਵ “ਸਿਹਾਰੀ” ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। 

ਮਹਿਲਾ ਦੇ “ਇਸਤਰੀ” ਅਰਥ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ “ਸਰੀਰ” ਉਤੇ 

ਆਰੋਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 

“ਮਹਲਾ” ਤੋ ਬਾਦ ਗੁਰੂ-ਵਾਚਕ ਸੰਖਿਆ-ਅੰਕ ਪਹਿਲਾ, 

ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ। 

ਮਹਾਸਾਰਥੀ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ -- ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਸ੍ਰੋਸ਼ਠ 
(ਮਹਾ) ਰਥਵਾਨ (ਸਾਰਥੀ)। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਨੇ ਕੁਰਕਸ਼ੋੜ੍੍ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਦੇ 
ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 

ਆਮ ਸਾਰਥੀ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 

“ਮਹਾਸਾਰਥੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤ-ਸਾਹਿਤ 
ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋ' 

ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - 
ਸੰਧੇ ਚਕ ਗਦਾ ਹੈ ਧਾਗੀ ਮਹਾਸ਼ਾਰਲੀ ਸ਼ਤਸੰਗਾ/ (ਗੁ . ਗੰ . 
੧੦੮੨)। 

ਮਹਾਦੇਉ/ਮਹਾਦੇਵ : ਭੱਟਾ ਦੇ ਸਵੈਇਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਦੇਵ 
ਯੋਗੀ (ਸ਼ਿਵ ਵਾਚਕ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮਹਾਦੋਉ ਗੁਣ ਰਵੰ 
ਸ਼ਦਾ ਜੋਗ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੯੦)। 

ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ 

ਨਾਮਾਂਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ 



ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ 

ਅਰਥ ਭਾਵੇ' 'ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ" ਹੋਵੇ , ਪਰ ਅਸਲੋ' ਇਹ ਸ਼ਿਵ 

ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਨਾਂ ਅਥਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਲਈ ਇਹ ਨਾਂ 

ਕਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 

“ਮਹਾਦੇਵ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ 

ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਮਹਾਦੇਵ' ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਗ ਗਏ ਸਨ। 

ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਸਰੂਪ 'ਸੰਘਾਰ” ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ 
ਨੇ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ, ਸਥਿਤੀ (ਪਾਲਨ) ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ 

ਦਾ ਕਰਤਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਮਹਾਦੇਵ” ਨੂੰ ਜਦੋ' ਸ਼ਿਵ ਦਾ 
ਨਾਮਾਂਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 'ਸੈਘਾਰ” 

ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਯੁਗ ਦੇ ਇਕ 
ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਰਯ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦ੍ਰ (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਸਮਨਵੈ ਸ਼ਿਵ ਜਾਂ 

ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਰ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ : ਇਹ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1861 

ਈ. (ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 10, 1918 ਬਿ.) ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ 

ਰਿਆਸਤ ਦੇ “ਸਬਜ ਬਨੌਰਾ” ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇ' ਨਾਭੇ ਦੇ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ ਮਹੰਤ 

ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਚੰਗੇ 
ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - ਹਿੰਦੀ, ਸੈਸਕ੍ਿਤ, 

ਉਰਦੂ , ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ - ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਗਏ। 

ਆਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੂੰ 

ਪਦਵੀਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ 

ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਲਾਇਤ ਗਏ। ਵਿਲਾਇਤ- 

ਯਾਤਾ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਮਿ. ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਦੀ “ਸਿਖ ਰਿਲੀਜਨ” 

ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। 25 

ਦਸੰਬਰ 1911 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਂ 

ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ 

ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ 1912 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ 

ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਂਕਰੀ ਤੋਂ 

ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਸੈਨ 1912 ਵਿਚ ਸੀਨਗਰ ਗਏ ਅਤੇ 

ਉਥੇ “ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼” ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 

20 ਮਈ 1912 ਨੂੰ ਵਿਧੀ-ਵਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ 
ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ-ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋ ਬਾਦ 

ਸੈਨ 1926 ਈ. ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਮਹੈਤ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, 

ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ, ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ 

ਕਾਲਜ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਪਿਰ. ਧਰਮਾਨੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਰ 

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ. ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਜਨੀਅਰ 

ਸ਼ਿਮਲਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਭਾਈ ਧਰਮ 

ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਬੁਦਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਸ. ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾ, 

ਧਨੌਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਲਵੀ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਰ, 

ਸ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ 

ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋ-ਤਨੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਸ਼ ਨੂੰ 
ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਪਣਾ 

ਸਕਤਰੇਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇਂ 

ਭਰਵੇ' ਬਾਹਰਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ 

ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ 

ਰਾਜਾ ਬਿ੍ਜਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ 

ਸੋਪੂਰਣ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਛਡ ਗਏ । ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨ 1923 ਈ. ਵਿਚ ਗੱਦੀਓ' ਲਥ 

ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਭਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੋ ਨਾਹ ਕਰ 

ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਸੌ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਧੀ ਕੀਮਤ 

(35 ਰੁ.) ਪੇਸ਼ਗੀ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ 

ਦੋ ਸੋ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਾਹਕ ਨ ਬਣ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨ 

ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਆਖਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੂਪਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 

ਬੜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਛਾਪਣ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1927 ਤੋ ਇਹ 



ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਇਆ 

ਅਤੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋਇਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ 3335 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ 

ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ.ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ 

ਗਿਆ। ਉਦੋ' ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਰੁ. ਰਖੀ ਗਈ। 

ਸੈਨ 1960 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 
ਇਕ ਸੈੱਚੀ ਵਿਚ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦਮ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3335 ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 835 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ 

ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਤੇ 99 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇ' ਵਾਧੇ ਵੀ 

ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ 

ਆਰੈਭਿਕ ਸਾਮਗ੍ੀ ਵੀ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਰਜਨ 

ਫੋਟੋ-ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ 

42 ਰੁ. ਰਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ 

ਕਈ ਸੰਸਕਰਣ ਛਾਪ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, 

ਦਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸੈਸਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ` 

ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੰਬਧੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਜੋ 

ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵੱਸ਼ਕ ਵਾਧੇ ਕੌਰ ਲੈਣੇ ਉਚਿਤ ਹੋਣਗੇ । 

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰ', “ਗੁਰਮਤਿ 

ਸੁਧਾਕਰ”, “ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰ', 'ਗੁਰਛੰਦ ਦਿਵਾਕਰ', 

“ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ" ਅਤੇ 'ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਰਚਨਾਵਲੀ” 

ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਮਹਾਭਾਰਤ : ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ 

ਕੌਰਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਾਤਰਾਂ, ਉਪਾਂਖਿਆਨਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ 

ਅਤੇ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਅਤੇ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਮਿਲ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, “ਰਾਮਾਇਣ” ਵਾਂਗ “ਮਹਾਭਾਰਤ” 

ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਚਿਤ੍ਣ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ- 

ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕ੍ਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ 

ਕੁਝ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਰ 

ਮਹਾਭਾਰਤ 

ਥਾਈਂ ਹੈ।ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹਾਂ' ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਟੇਕ 

ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ , ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਦਿ ਇਤਿਰਾਸ-ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘਾ ਸੈਬੈਧ 

ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 
ਪੁਰਾਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਾਂਗ 'ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ” ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿਚਲੇ ਅਪ੍ਸੈਗਿਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 

ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਪ-ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ, 

ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼-ਕਥਨਾਂ 

ਦੀ ਅਤਿ-ਅਧਿਕਤਾ ਆਦਿ _ਤੱਤ੍ਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 

ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਹੋਰ ਕਿਤ” 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ! 

ਪਰਵਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲਾਧਾਰ ਜਾਂ 

ਉਪਜੀਵ੍ਯ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਖਿਆਨ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕ ਸਾਹਿਤ-ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ 

ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ - ਸੱਸੜਹ ਨਮਿਤ ਵੰਦ ਲਖ ਮਹਾਭਾਰਥ. 

ਰਾਮਾਇਣ ਮੇਲ /(16/20)। 

ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ 

ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨ ਹੋ ਕੋ ਅਨੇਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵੇ' ਯਤਨ 

ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਸੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'ਸ਼ਤ-ਸਾਹਸੀ ਸੌਹਿਤਾ' ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਲਗਭਗ ਡੇਢ 
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ 
ਕਿ “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ 
ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਸੰਬੋਧੀ ਪਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਖਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ' ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ - 
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ਜਯ (ਇਸ ਦਾ ਆਦਿ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ), ਭਾਰਤ (ਜਯ ਤਾਂ 
ਬਾਦ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ), ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ 

(ਜੋ ਸਰੂਪ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਚੁਕਿਆ 

ਰੈ)। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਕੁਲ 18 ਪਰਵ (ਖੰਡ) ਹਨ - 

(1) 'ਆਦਿ-ਪਰਵ” ਵਿਚ ਚੰਦ੍-ਵੌਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 

ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਅਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਤੋਂ 

ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (2) 

-ਸਭਾ-ਪਰਵ” ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। (4) 

“ਵਿਰਾਟ-ਪਰਵ' ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਤ-ਵਾਸ ਉਤੇ 

ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। (5) “ਉਦ੍ਯੋਗ-ਪਰਵ” ਵਿਚ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ` ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ । (6) 'ਭੀਸ਼ਮ-ਪਰਵ' ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਅਤੇ 

ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉਤੇ ਲੇਟਣਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

(7) “ਦੋਣ-ਪਰਵ” ਵਿਚ ਅਭਿਮਨ੍ਯੁ ਅਤੇ ਦੋਣਾਚਾਰਯ ਦੀ 

ਯੁੱਧ-ਕੀੜਾ ਤੋ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ। 
(8) 'ਕਰਣ-ਪਰਵ” ਵਿਚ ਕਰਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵੀਰ-ਗਤਿ ਦਾ 

ਵਿਵਰਣ ਹੈ। (9) 'ਸ਼ਲ੍ਯ-ਪਰਵ” ਵਿਚ ਸ਼ਲ੍ਯ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਬਧ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। (10) 'ਸੋਪਤਿਕ-ਪਰਵ'” ਵਿਚ ਅਸ਼ੁਥਾਮਾ ਦੁਆਰਾ 

ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸੁਤੇ ਪਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ 

ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (11) 'ਸਤ੍ਰੀ-ਪਰਵ” ਵਿਚ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ 

ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (12) 'ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਰਵ” ਵਿਚ 

ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਮੋਕ੍ਸ਼-ਧਰਮ ਅਤੇ 

ਰਾਜ-ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

(13) 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਪਰਵ” ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ 

ਕਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (14) 'ਅਸ਼੍ਹਮੇਧ- 

ਪਰਵ' ਵਿਚ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਵਲੋਂ' ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸ਼੍ਮੇਧ-ਯੱਗ ਦਾ 

ਬਿੱਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (15) 'ਆਸ਼ਮਵਾਸੀ-ਪਰਵ” 
ਵਿਚ ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਬਾਨ- 

ਪ੍ਸਥ ਆਸ਼੍ਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।(16) 

“ਮੌਸਲ-ਪਰਵ” ਵਿਚ ਯਾਦਵਾਂ ਦਾ ਮੂਸਲ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ 

ਲੜ-ਲੜ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। (17) 

“ਮਹਾਪ੍ਰਸਥਾਨਿਕ-ਪਰਵ” ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ 

ਵਲ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। (18) 'ਸ੍ਵਰਗਾਰੋਹਣ- 
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ਪਰਵ” ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਬ੍ਿੱਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। _ 
ਉਪਰੋਕਤ 18 ਪਰਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਨਹੀ' ਬਣਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ ਲੱਖ 

ਗਿਣਤੀ 'ਹਰਿਵੰਸ਼” ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੈਮਿਲਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਹਰਿਵੈਸ਼” 

“ਮਹਾਭਾਰਤ' ਦਾ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ (ਅੰਤਿਕਾ) ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਭਾਗ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਆਦਿ- 
ਪਰਵ/2/69-70) ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਖੰਡ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ “ਹਰਿਵੈਸ਼' (1/1/17) ਤੋੱ 

ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਨਕ ਸੌਤਿ ਤੋ' ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਂ 

ਲੌਮਹਰਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ / ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਡਾਰਤ ਸ਼ਣਾਉਣ ਵੇਲ਼ੇ 

ਕਾਰਵੰਸ਼ਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ /ਵਸ਼ੌਸ਼ ਨੂਪ 'ਵਿਚ ਵਰਣਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵ੍ਿਸ਼ਟਿ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ /ਜ਼ਿਕਰ 

ਨਹ?' ਕੀਤਾ, /ਇਸ਼ ਲਈ ਹਣ ਤੁਸੰ /ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਕਰਮ 

ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰੋ / ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ. ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਣ 'ਹਰਿਵੈਸ਼' ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। 'ਹਰਿਵੈਸ਼' ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਵ ਹਨ --' 

ਹਰਿਵੈਸ਼-ਪਰਵ, ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪਰਵ ਅਤੇ ਭਵਿਸ਼-ਪਰਵ। ਇਸ 
ਵਿਚ ਕੁਲ 16,374 ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਹੀ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਸਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਹਾਮੰਤ੍ਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ 'ਮਹਾਮੰਤ੍' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ 

ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਹੈ -- ਮਹਾਅੰਤ੍ ਗੁਰ /ਹਰਦੈ ਬੰਨਿਆ ਅਚਰਜ ਨਾਨ 

ਨਨਿਓ ਨੀੰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੩੮੪)। ਵੇਖੋਂ 'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍', “ਬੀਜ- 

ਮੰਤ੍'। 

ਮਹਿਖਾਸੁਰ : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਇਕ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸੁਰ ਜਾਂ ਦੈੱਤ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਬਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

“ਦੇਵੀ-ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' ਅਤੇ 'ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ' ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦਨੂ ਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ 
ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰੈਭ ਅਤੇ ਕਰੈਭ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਾਨਵ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 

ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਵਸ ਉਹ ਦੋਵੇ' ਤਪਸਿਆ 

ਕਰਨ ਲਗੇ। ਕਰੰਭ ਜਲ ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰ 

ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈਭ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬ੍ਿਛ ਦਾ 
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ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਇੰਦੂ ਨੇ ਤਪਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ 

ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰੈਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮ੍੍ਤੂ ਤੋਂ 

ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਰੈਭ ਨੇ ਆਤਮ-ਹਤਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ 

ਅਗਨੀ-ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ 

ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ 

ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਤੋ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਉਪਰੈਤ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਮਹਿਸ਼ੀ (ਮਝ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈ 

ਗਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਹੌਰ ਮਹਿਸ਼ (ਝੋਟੇ) ਨੇ ਉਸ ਦੀ 

ਪਤਨੀ ਰੂਪੀ ਮਹਿਸ਼ੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਸ਼ਾਂ 
(ਝੋਟਿਆਂ) ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ । ਮਹਿਸ਼ੀ ਭਜਦੀ ਹੋਈ ਯਕ੍ਸ਼ਾਂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਹੁੰ ਚੀ। ਪਿਛੇ-ਪਿਛੇ ਰੰਭ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕ੍ਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 

ਅਗਨੀ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤਾ ਵਿਚ ਮਹਿਸ਼ੀ ਵੀ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸੜ ਮੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦਾ 

ਬਲਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 

ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ (ਮਹਿਖਾਸੁਰ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 
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ਭੇਜਿਆ। ਪਕੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨ 

ਹੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ। 

ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਦਾਨਵ- 

ਨਾਇਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ । ਕਂਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ, 

ਹਾਥੀ, ਪਰਬਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ , ਪਰ ਅੰਤ 

ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸ਼ੂਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਡਿਗਾ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਿਧ ਕੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਆਪ ਹੀ 

ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ 

ਕਰਦੀ ਹੈ -- ਸ਼ਹਸ਼ਬਾਹੁ ਮਧ ਕਟ ਅ/ਹਿਖਾਸ਼ਾ / ਹਰਣਾਥਸ਼ ਲੰ 

ਨਥਹੁ /ਝਧਾਸ਼ਾ/ ਦੌੜ ਸੰਘਾਰੇ /#ਨੁ ਭਗਤਿ %/ਡਿਆਸ਼ਾ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੨੨੪)। 

ਮਹਿਮਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਪੁਸਤਕ) : ਇਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਕ-ਵਾਰਤਿਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਬਾਵਾ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੇ. 1798 ਬਿ. ਦੀ ਰਚੀ ਦਸੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 1833 ਬਿ. 
ਵਿਚ ਸਰੂਪਦਾਸ (ਨਾਮਾਂਤਰ “ਸਰੂਪਚੰਦ') ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ 

ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ' ਪਰਸਪਰ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ 
ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੇ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉਤੇ 

ਤਤਪਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ 

ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋ ਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਵਰ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਦ ਨੂੰ ਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ 

ਕਿ ਉਹ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵਰਗ ਛਡ ਜਾਏ । ਇੰਦ ਨ ਮੰਨਿਆ। 

ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇੰਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੇ 

ਇੰਦ੍ਪੁਰੀ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 

“ਹੀਰ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- /ਜੇਵੇਂ /ਇੰਦਰ ਤੌਂ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਕੇ %/ਹਥਾਸ਼ੁਰੋਂ ਪਨੀਂ ਲਟਵਾ/ਇਆ ਈਂ / 

ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਕੋਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਕੋਲ 

ਗਏ। ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੁਆਰਾ ਇਕ 

ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਅਨੌਕ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ 

ਦੇਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗਰਜਣ 

ਲਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੈੱਤ ਨੂੰ 

ਹਨ। ਵਾਰਤਿਕ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੀ 

ਵਿਸਤਰਿਤ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਅਧਿਕ 

ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਖੀਆਂ (11 ਤੋ 15) ਤਕ ਦਾ 

ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦੇ 

ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਨਾਲ ਹੈ। 11ਵੀ' ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ 

ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਦਾ 
ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 

ਸੈਸਰਾਮ ਪਾਸ ਪਈਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, 

ਉਸ ਤੋੱ' ਬਾਦ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸਰਾਮ ਪਾਸ ਪਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਜਦੋ” 

ਪੋਥੀਆਂ ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਂਹਨ ਤੇਰੇ 

ਉਂਚੋਂ ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ ਅਪਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਚ ਕੇ ਸਤੇ ਰਬਾਬੀ 
ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
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ਗਾਇਆ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 
ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਈ --ਹਸ਼ ਮੰਹਨ ਸ਼ੰਸ਼ਰਾਮ ਬੁਲਾਏ / 

ਪੋਥੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ /ਦਵਾਏ / ਅਵਰੁ ਸ਼ਾਨ? ਜਹਾ ਕਹਾ 

ਜੁ ਆਹ / ਠੱਠ ਠੱਰ ਸੈਂ ਸ਼ਗਲ #ੰਗਾਏ / 

ਉਸ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ 

ਨਕਲੀ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ 

ਸੈਂਪਿਆ। ਗੰਥ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਕ ਇਕਾਂਤ 

ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਦੁਆਰਾ 

ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ ਤੋ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਾਸੋਂ 

ਪ੍ਾਣਸੈਗਲੀ” ਦੀ ਪੋਥੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 
ਬਾਦ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। 

ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਕਲਨ 

ਸੰਬਧੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਸੇ ਦਾ 

ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਭਗਤ ਖ਼ੁਦ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਆ-ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਦੇ ਸਨ। 

ਚੌਦਵੀ' ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦਾ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਬੀੜ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬੀੜ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ 

ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਲੈ ਆਉਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਅਜੇ 

ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀੜ ਵਾਪਸ 
ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਹੁਕਮ ਦੀ 

ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। 

ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ ਵਿਥ ਉਤੇ ਰੁਕ-ਰਕ ਕੇ ਕਈ 

ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋ' ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਨਕਲ 

ਕੀਤੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ 
ਆਪਣੇ ਨੀਸਾਣ ਪਾ ਦਿੱਤੇ - ਝਹੁ ਹਾਥਨ ਕਰ /ਲਖਨਾ 

ਭਾਇਆ / ਕਾਊਂ ਸ਼ਬਦ /ਮਸਲ ਬੰਟਸ਼ਲ ਹੋਂ ਗਇਆ / /ਏਹ 
ਬਾਰੇ ਕਾ /#ਸ਼ਲ ਕਾਹਾਵੇਂ / ਗੁਰਦਾਸ /ਮਸ਼ਲ ਸ਼ੋ ਭੇਦ ਜਨਾਵੇਂ / 
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ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਛਜੂ ਭਗਤ , 

ਸਾਧੂ ਜਨ, ਕਾਨਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਪਰੀਤ-ਭਾਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ . 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
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ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਪੰਜ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚੋ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ 

ਉਘੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ 
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾ 

ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 
ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। 

ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ੋਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ੈਕਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬੰਨੇ 

ਨੇ ਬੀੜ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ -- 

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਛਜੂ ਭਗਤ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਅਤੇ ਕਾਨਾ ਬੈਰਾਗੀ - 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸੈਕਲਨ 
ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੈਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ 

ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੱਕਾ : ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਰਤ 
ਮੁਹੈਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੋਚ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਕਾਅਬਾ (ਵੇਖੋ) ਸਥਿਤ 

ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਜੱਦਹ ਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਪਥਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਉਤੋਂ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਹੇਜਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦਾ 
ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਾਅਬਾ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ 

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਹਰ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਥੇ ਆਉਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤ੍ੀ ਇਸ 

ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ 

ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਤਸਵਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੱਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ 
ਘਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਕਲਰ ਹਜ ਕਾਝੰ ਹਓਂ 

ਜਾਏ ਥਾ ਆਨੀ ਨ7ਲਿਆ ਸ਼ੁਦ7ਇ/ ਸਾਂਈ ਮੁਝ ਲਿਓ ਲਾਰਿ 

ਘਰਿਆ ਤੁਝ /ਕ/ਨਿ ਫੁਰਮਾਈ ਗਾ/ਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੭੫)। 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੌਮਦ ਨੇ ਜਦੋਂ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਪੈਗ਼ਾਮ 
ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਤਪ੍ਸਤੀ ਤੋ ਵਰਜਿਆ, ਤਾਂ ਤਿਖੇ 

ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰ ਛਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 
ਇਥੋਂ ਸੈਨ 622 ਈ. ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ 
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“ਅਹਿਮਦਪੁਰ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਆ/ਹਮਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲਨੋਆਂ ਵੇਂ ਲੌਕਾ, ਸ਼ਾਨੂੰ ਸਭੋ ਗਲੀਆਂ 

ਭਾਲੀਆਂ ਨੂੰ /ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ (ਉੱਮੁਲਕੁਰਾ) ਵਜੋਂ ਵੀ 

ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਮਦੀਨਾ”। 

ਮਗਹਰ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਬਾ 

ਨ ਰਾ 

ਸੈਨ ਤਰਾਈ / (ਗੁ . ਗੰ. ੪੮੪)। 

ਮੱਛ, ਅਵਤਾਰ : ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਅਵਤਾਰ-ਪਰੰਪਰਾ 
ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ 
“ਸ਼ਤਪਥ-ਬ੍ਾਹਮਣ” ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਵਤਰਣ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਵਿਚ 

ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਮਰਦਾ ਹੈ , 

ਉਹ ਗੱਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਬੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ- 
ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਗਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ 

ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ 136 ਕਿ. ਮੀ. ਪੂਰਵ ਵਲ ਬਸਤੀ ਜ਼ਿਲੇ 
ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਗਹਰ 

ਗੀਗਾ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰਮ-ਨਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਬਾ 
ਕਾਸ਼ੀ-ਖੰਡ (ਪੰਚ-ਕ੍ਰੱਸ਼ੀ ਘੇਰੇ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ 

ਵਿਥ ਉਤੇ ਹੈ। 

ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸ਼ੀ-ਖੰਡ 

ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ 

ਬਾਹਰ ਮਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਗੱਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਧਰਮ-ਕਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ੀ-ਖੰਡ 

ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੈਤ ਕਬੀਰ 

ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਗਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਗਹਰ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ 
ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ -- 

ਕਾਹੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਲੀੰਚਾਰ/ ਓੰਛਾੀਂ ਭਗਤਾ ਕੌਸੇ ਉਤਗਸ 

ਪਾਗੀ/(ਗੁ. ਗੰ. ੩੨੬)। 

ਮਗਹਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 

“ਹਾੜੋਬਾ” ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਠੋਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕਾਸ਼ੀ 

ਵਿਚ ਮਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਹਾੜੋਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉ ਨ ਮਰੇ, 

ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਸੰਗੀ ਸਦਗਤੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈੱਦੇ ਹਨ -- ਮਨਹੁ ਕਠੌਰ ਮਰੈ ਝਾਨਾਗਸਾ ਨਰਕੁ 
ਨ ਬਾ/ਓਚਿਆ ਜਾਏ / ਗਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਮਰੈ ਹਾੜੰਲੈ ਤਾ ਸ਼ਗਲਾੀ 

ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” 

(ਅੱਠਵਾਂ ਸਕੰਧ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ 

ਬ੍ਹਮਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਵੇਦ 
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹਯਗ੍ੀਵ ਦੈੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ 

ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਣੂ (ਹਰਿ) ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ 

ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। 

ਮਨੁ (ਵੇਖੋ) ਕ੍ਰਿਤਮਾਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਜਲ 
ਨਾਲ ਤਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੱਕੀ 

ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਆ ਗਈ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਛਡਣ 

ਲਈ ਮਨੁ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਸ 

ਮੱਛੀ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੋ , ਸੈਕਟ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮਨੁ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ 

ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ । ਮਨੁ ਨੇ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਭੇਂਦ ਨੂੰ 
ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਜਲ- 

ਪ੍ਰਲਯ ਦੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਛਡਣ 

ਲਈ ਕਿਹਾ । ਸੱਤਵੇ' ਦਿਨ ਜਲ-ਪ੍ਰਲਯ ਹੋਈ। ਮਨੁ ਸਪਤ- 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 

ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ 

ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਉਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਈ । ਮਨੁ ਨੇ ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਂਗ 

ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ਼ਤੀ 

ਡੁਬਣੌ ਬਚ ਗਈ। ਮੱਛੀ (ਮੱਛ-ਅਵਤਾਰ) ਨੇ ਮਨੁ ਨੂੰ ਕਰਮ, 

ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 

ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਖੁਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਲਯ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਮੱਛ-ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਹਯਗੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 

ਅਵਤਾਰ-ਕਥਾ ਦਾ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ 

ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਸ਼ ਰੰਗ ਬੰਡੰਠ ਕੇ ਵਾਸੀ /ਮਛੁ 

ਕਛੁ' ਕਰਨਾ ਆਗਿਆ ਅਉਤਰਾਸਾਂ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੦੮੨)। 

- ਮਛੰਦ੍ਨਾਥ/ਮਾਛਿੰਦੁਨਾਥ : ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਜੋ ਗੋਰਖਨਾਥ 
ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ 



ਮਛੈਦ੍ਨਾਥ/ਆਛਿੰਦ੍ਨਾਥ 

ਆਦਿ-ਨਾਥ ਜਾਂ ਨਾਥ-ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦਾ ਆਦਿ-ਆਚਾਰਯ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਨਨਾਥ, ਮੀਨਪਾ 

ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ 

ਕਿ ਮੀਨਨਾਥ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 

ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ 

ਇਸ ਦਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੇਲਾ ਹੈ। 

ਮਛੰਦ੍ਨਾਥ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦੰਦ- 
ਕਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ 

ਉਤਪੱਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੀਰਜ ਦੁਆਰਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚੋ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਦੂਜੀ ਦੈਦ-ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮੱਛ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਲੋਕ-ਕਥਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵੇਲੇਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ 

ਨਿਗਲ ਗਈ। ਇਹ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ 

ਰਿਹਾ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਲਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਛੰਦ੍ਨਾਥ 

ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਲੌਕ-ਵਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਜਾਤਿ ਦਾ ਮਛੇਰਾ ਅਥਵਾ ਮਾਛੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 

ਮਛੰਦ੍ਰਨਾਥ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ 

ਨਾਥ-ਮਤ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਮਛੰ ਦਰਨਾਥ ਤੋ' ਲਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ 

ਨਾਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਥਾਂ 

ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਿ-ਨਾਥ ਤੋ ਬਾਦ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ-ਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮਛੰਦਨਾਥ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 

ਸੰਬੈਧ ਨ ਜੁੜ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਥ- 

ਮਤ ਦਾ ਮੂਲ ਆਚਾਰਯ ਜਾਂ ਮੋਢੀ ਮਛੰਦ੍ਨਾਥ ਹੀ ਸੀ। 

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਰਵਸ਼ ਆਦਿ-ਨਾਥ ਹੋਣ ਦੀ 

ਪ੍ਭੁਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਨਾਥ-ਮਤ ਤਾਂ 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਸੀ ਜੋ ਜਾਤਿ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ 

ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 'ਕੌਲ ਗਿਆਨ ਨਿਰਣਯ' ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਚੰਦੂਦੀਪ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ 

ਕਾਮਰੂਪ (ਅਸਾਮ) ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। 

ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਹਿਤ੍ਯ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ 

ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵਾਰ 

ਮਥੁਰਾ (ਨਗਰੀ) 

ਕਾਮ-ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸੁੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲਾਸ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ 

ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ 

ਚਰਪਟ-ਨਾਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਸਵੀ' ਸਦੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ 

ਚਾਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ - (1) ਕੌਲ ਗਿਆਨ 

ਨਿਰਣਯ, (2) ਅਕੁਲ ਵੀਰ ਤੰਤ੍ , (3) ਕੁਲਾਨੰਦ ਅਤੇ (4) 

ਗਿਆਨ ਕਾਰਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ 

ਸੰਧਾ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਦ ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਸੰਕਲਨ 'ਨਾਥ-ਸਿੱਧੋਂ ਕੀ ਬਾਨੀਆਂ” ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਇਸ 

ਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅੰਕਨ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਸ਼ਣਿ ਮਮੰਛੰਦ੍ਰਾ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲ / 

ਵਸ਼ਗਾ/ਤਾ ਪੰਚ ਕਰੇਂ ਨ ਡੋਲ / ਐਸਾੰ ਜੁਗਾਤਾ ਜੌਗਾ ਕਉ ਪਾਲੇ / 

ਆਹ ਤਰੈ ਸ਼ਗਲਾਂ ਕੁਲ ਤਾਨੋਂ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੮੭੭)। 

ਮਟਿਆ : ਮਟਕੇ ਦੀ ਗੋਲ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ - ਕੋਇ 
ਨ ਜਾਣੰ ਕੰਮ ਕੰਵਡ ਅਆਟਿਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੭)। ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ “ਜਗਤ” ਦਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ । ਵੇਖੋ 'ਜਗਤ', 'ਬ੍ਹਮੰਡ”। 

ਮਥੁਰਾ (ਨਗਰੀ) : ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਬ੍ਜ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਵਸੀ ਇਕ ਪ੍ਸਿੱਧ ਨਗਰੀ ਜਿਸ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ 

ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ 
ਦਾ ਉਲੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ-ਪੁਰਾਣ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ। 

“ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ” (88/185) ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ 

ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੇ ਮਧੁ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਲਵਣਾਸੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਮਾਰ ਕੇ 'ਮਧੁਰਾ" ਨਗਰੀ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ _ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 'ਮਥੁਰਾ” ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਨਗਰੀ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ 
ਉਗ੍ਸੈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ 

ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ 

ਅਤੋ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇਂ-ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਹਨ 



ਮਥੁਰਾ (ਭੱਟ) ਹੂ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਬਨ (ਗੋਕੁਲ) ਅਤੇ ਬਿੰਦਾਬਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ ।ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰੀ ਵਿਸ਼ਣੂ-ਭਗਤੀ 

(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ) ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਮਥੁਰਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ - ਤਟ ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦੇਵਾ/ਲਿਆ ਕੰਦਾਰ ਮਥੁਰਾ 

ਕਾਸਾ/ ਕਟਿ ਤੇਤੀਸ਼ਾ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਣੁ ਇੰਦ੍ਰ ਜਾਨੰ/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. 
੧੧੦੦)। 

ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ-ਅੰਧਤਾ ਕਾਰਣ ਸੈਨ 

1669 ਈ. ਵਿਚ ਇਥੋਂ' ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਵਾ ਦਿੱਤਾ 

ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ-ਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 

ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਕੁਝ 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਮਿਨਾਬਾਦ) ਰਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ 

ਸਭ ਨਾਲ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨ ਘਟਿਆ। 

ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ 

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 

ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਂਵੇ' ਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਸੰਬਧਿਤ ਇਥੇ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਹਨ। 

ਮਥੁਰਾ (ਭੱਟ) : ਇਕ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜਸ ਦੇ 
14 ਸਵੈਯੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ 'ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ”। 

ਮਦੀਨਾ : ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ- 
ਧਾਮ ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਇਥੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਕੇ 

ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ 

ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜੂਰਾਂ 
ਦੇ ਬਿ੍ਛਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ , 

ਮੱਕੇਂ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਬੁੱਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ 

ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੇ ਨਾਲੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ 

ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਸੀ। 

ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਨ 

622 ਈ' ਵਿਚ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਗਏ 

ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜੋ 

“ਨੱਬੀ-ਮਸਜਿਦ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਵਾਏ। ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ 

ਕਰਨ ਤੌਂ “ਹਿਜਰੀ ਸੈਨ” ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ 
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ਮੱਕੇ ਵਾਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨ ਲੈਣ 
ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 

ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ , ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ 

ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ 

ਵਧਿਆ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ 

ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੰਗ-ਏ-ਅਸਵਦ ਨੂੰ 

ਚੁੰਮ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਾਅਬਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਦੇਹਾਂਤ ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਦੋ 

ਖ਼ਲੀਫ਼ਿਆਂ -- ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਤੇ ਉਮਰ -- ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਵੇਖੋ 'ਮੱਕਾ”। 

ਮਧੁ : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸੁਰ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਕੈਟਭ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ' ਅਤੇ “ਦੇਵੀਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਲ ਪਰਲੋ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਜਲ ਵਿਚ ਡੁਬ ਗਏ 

ਸਨ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਸ਼ੇਸ਼-ਸੇਜਾ ਉਤੇ ਲੋਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 

ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚੋ' ਨਿਕਲੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੈਟਭ (ਵੇਖੋ) 
ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

-ਤਪਸਿਆ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਿ੍ਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਸੁਤਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਯੋਗ- 
ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਹਾ-ਮਾਇਆ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। 

ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੈਟਭ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਬਲਵਾਨ ਵੇਖ ਕੇ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਮਹਾ-ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰੀ 

ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ-ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਯੁੱਧ ਵਲੋ ਉਹ ਢਿਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ 

ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ-ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ। 
ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਬਧ ਸੁਕੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ । ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਜੰਘ ਉਤੇ ਰਖ ਕੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 



ਮਧੂਸੂਦਨ 

'ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲ 

ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਆਖਿਆਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ 

ਬਾਰੇ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਵਨ-ਪਰਵ ਅਤੇ ਸਭਾ-ਪਰਵ) ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬ੍ਹਮਾਂ ਨੇ 

ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਾਯੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ' ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋ ਇਕ ਉਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਮਲ ਸੀ। ਇਸ 

ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮਧੂ” ਰਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਠੋਰ ਸੀ, ਇਸ 

ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੈਟਭ” ਰਖਿਆ। ਮਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ 'ਮਧੂ-ਸੂਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਸ਼ਹਸਲਾਨੁ ਮਧ ਕਟ 

ਮਆਹਿਥਾਸ਼ਾ /ਹਰਣਾਥਸ਼ ਲੰ ਨਥਹੁ /#ਧਾਸ਼ਾ/(ਗੁ . ਗੁੰ . ੨੨੪)। 

ਮਧੁਸੂਦਨ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਮਧੁ ਦੈਂਤ ਦਾ 

ਬਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। “ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” (7/61) 

ਅਨੁਸਾਰ ਮਧੁ ਦੈੱਤ ਨੇ ਮਧੁਪੁਰੀ (ਮਥੁਰਾ) ਵਸਾਈ ਸੀ। ਇਹ 

ਲੋਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। “ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ' (88/185) ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਵਣਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ 

ਭਰਾ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੇ ਮਧੁਰਾ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮਧੁ ਦਾ ਸੈਬੰਧ ਕੈਟਭ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮਧੁ ਦੈਂਤ ਦਾ ਬਧ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 'ਮਧੁਸੂਦਨ” ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਧ-ਯੁਗ 

ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਈ 
ਵਰਤਿਆ ਹੈ -- ਮਧੁਸ਼ੂਦਨ ਮਨੋ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨਾ/(ਗੁ. ਗੰ . 

੯੪)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - 

ਨਿਪਾ ਕਰੁ #ਧਯੂਦਨ ਆਧਊਂ ਮੰ /ਖਨੁ /#ੈਨੁ ਸ਼ਾਲ ਚਰਣ' 
ਪਥਈਆ /(ਗੁ . ਗੰ . ੮੩੫)। 

ਮਨ : ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ (ਮਨ੍ਲਤੇਂ ਅਨੰਨ /ਇ/ਤਾ 

ਮਨ:)। ਉੱਜ ਮਨ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖ- 

ਸੁਖ, ਸੈਕਲਪ, ਇੱਛਾ, ਰਾਗ, ਦ੍ਰੈਸ਼, ਬੋਧ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਅੰਸ਼ ਹੈ। 

“ਕਠ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (1/3/3) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਮਨ 

“ਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗ਼ਾਮ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤੁ੍ 

ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਵ੍ਯ ਮਿਥ ਕੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਜੀਵ ਤੋਂ 

ਭਿੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਤੱਖ 

ਦਵ੍ਯ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਖ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਇੰਦੀ ਮੰਨ ਕੇ 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਕਰਮ-ਇੰਦੀੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ- 
ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਚਿੱਤ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ, 
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੌਚਲ ਦਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ 

ਔਖਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦੂੈਤ-ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ 
ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਚਾਰ ਰੂਪਾਂ (ਬੁੱਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ, ਚਿੱਤ ਅਤੇ 

ਮਨ) ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ 

ਸੈਕਲਪ-ਵਿਕਲਪਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ। 'ਯੋਗ-ਵਸਿਸ਼ਠ” ਵਿਚ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਚਿੱਤ ਨੂੰ 'ਮਨ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਮਨ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਿਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹਾਰ, ਨੀਂਦਰ, ਡਰ ਅਤੇ ਮੈਥੂਨ। 

ਭੋਗਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨ ਦਾ 

ਰਥ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। “ਮਨੋਰਥ” ਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਗਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਕਾਰਣ 
ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ “ਮਾਨਸ 

ਰੋਗ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਹਿਕ ਤਾਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 
“ਆਧਿ' ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 'ਵਿਆਧਿ” ਤਨ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਆਧਿ” ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਵਿਆਧਿ” ਰੋਗਾਂ ਦਾ 
ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਿ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਆਧਿ 

ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਨਸ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੈ , ਪਰ 

ਪੰਜ ਰੋਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਾਮ, ਕਰੱਧ, 

ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੋ ਹੰਕਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚ-ਵਿਕਾਰ, ਪੰਜ- 

ਬਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚ-ਦੋਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ -- ਪੰਚਾ /#ਕਾਰ ਮਨ ਆਹ ਥਸ਼ੇ ਰਾਚੋਂ “ਇਆ 

ਸੰਗਿ / ਸਾਧ ਸੰਨ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ ਨਾਨਕ ਪਭ ਕੇ ਰੰਿ/ 

(ਗੁ. ਗੁਰੰ. ੨੯੭)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਚ-ਜਨ', 'ਪੰਚ-ਚੋਰ, “ਪੰਜ- 

ਠਗ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਨ ਇੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ 

ਭੋਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾਂ ਵਾਸਨਾ-ਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। 



ਮਨਸੁਖ 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 

ਬੈਧਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਜਪੁਜੀ” ਦੀ 

ਅਠਾਈਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਮਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ 

ਜਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਅਨਿ ਜੀਤੀ 

ਜਗਾ ਜੀਤੂ / 
ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਥਵਾ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ 

ਹਨ। ਇਕ , ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਸ 

ਨੂੰ 'ਸਰੂਪ ਮਨ ਮਾਰਣ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਨਸਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਅਰੁਪ-ਮਨ-ਮਾਰਣ” 

ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਕਤ-ਜੀਵ 

ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਜੀਵਨਮੁਕਤ ਅਤੇ 

ਵਿਦੇਹਮੁਕਤ । 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਣ 

ਜਾਂ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ 

ਸੁਝਾਏ ਹਨ - ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ 

ਰਾਹੀ' ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋ” 
ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ - ਮਨ ਅੰਤਾਂਰੇ ਝੋਲੰ 

ਸਭ ਕੌਈ / ਮਨ ਮਾਰੇ ਝਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨਾ ਹੋਈੰ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੩੨੯)। 

ਮਨਸੁਖ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਣੀ 
ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। “ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 41) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਗੀਰਥ ਨਾਂ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ 

ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉ'ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖ ਵੀ ਲਈ -- ਤੀਨ ਬਰਸ ਬਾਲੇ 
ਕੋਲ ਗਹਿਆ, ਫੋਰ ਬਾੜਾ /ਵ/ਦਿਆ ਕੀਤਾ / ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ 

ਬਾਣ? ਬਹੁਤ ਲਿਥੀਆਸਲ਼, ਪੰਥਆਂ ਲਿਖ ਲੀਤਓਸੁ / 

ਲਾਹੌਰ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੈ ਇਕ ਧਰਮਸਾਲਾ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ 

ਕੇ ਸਿੰਘਲਾਦੀਪ ਗਿਆ। ਉਥੋ' ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਇਸ ਦੇ 

ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 
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ਸਿੰਘਲਾਦੀਪ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। 

ਮਨਨ (ਭਗਤੀ) : 'ਜਪੁਜੀ' ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਵਣ 
(ਵੇਖੋ) ਤੋਂ ਬਾਦ 'ਮਨਨ” ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. 

ਜਯਰਾਮ ਮਿਸ਼੍ (ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਹਮ ਦਾ 

ਤਦਾਤਕਾਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਹੀ “ਮਨਨ” ਹੈ। ਵਿਘਨ- 

ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਿਧਿਆਸਨ 

(ਨਿਦਿਧ੍ਯਾਸਨ) ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਨੂੰ 

ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਨ ਦੀ ਪ੍ੌੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪ੍ਪੱਕ 

ਅਵਸਥਾ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਨਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। 

“ਜਪੁਜੀ” ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ (12-15) 
ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਮਨਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਕਥਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਠ- 

ਪੂਰਵਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 

ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉੱ'ਦਾ 

ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨ ਕੋਈ 
ਲੇਖਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 

ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਯਮ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣਾ 

ਨਹੀਂ' ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਹਿਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪ 

ਹੀ ਨਹੀ' ਤਰਦਾ , ਸਗੋ ਆਪਣੇ ਸੈਪਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਮੰਨ ਪਾਵ/ਹਿ ਮੌਖ ਦੁਆਨੁ / ਮੰਨੋ ਪਰਵਾਰ 

ਸ਼ਾਧਾ੍ਰ / ਮੰਨੰ ਤਰੈ ਤਾਠੇ ਗੁਰ /ਨੈਖ /ਮੰਨੰੰ ਨਾਨਕ ਭਵਾਹਿ ਨ 

/ਭਿਖ/(ਗੁ. ਗੰ . ੩)। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ 

ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 'ਸੂਰਮਾ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ (ਮੁਕਤੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

- ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਥਦ ਮਨੋ ਸੌ ਸੂਰਾ/(ਗੁ . ਗੁੰ. ੧੦੨੩) 

ਮਨਮੁਖ : ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ” ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮਨੁੱਖ 

ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਗ 'ਮਨਮੁਖ” ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 

ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਮਨ (ਸੰਕਲਪ) ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ 



ਮਨਮੁਖ 

“ਮਨਮੁਖ” ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਮਨਮੁਖ” ਸ਼ਬਦ 

ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ 

ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਂ ਮਨ ਵਲ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉ'ਦਾ 
ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ -- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ ਅਤੇ 

ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 
ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ “ਗੁਰਮੁਖ” ਹੈ। 

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਧ 

ਨ ਰਖਣ ਕਾਰਣ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਆਨੰਦ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀ' 

ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ “ਮਨਮੁਖ” ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਸਾਰ 
ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਸੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ 

ਲਗਭਗ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤਿ ਆਪਣੇ 

ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਤੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ 

ਅਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ 

ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੋਂ' ਵਾਂਝੇ ਅਜਿਹੇ 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ “ਮਨਮੁਖ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ। 

ਮਨਮੁਖ” ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ 
ਚਿਤਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨਮੁਖ 

ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਵਾਂਗ ਕਠੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਦਾ, 

ਘਿਨੌਣਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਥਨ ਕਰਨਾ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਉਸ ਦਾ 

ਸੁਭਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ, ਸਦਾ ਝੂਠ ਵਿਚ ਗ੍ਸਿਆ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਲਸੀ ਬਣਿਆ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ 

ਖਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਲੀਨ ਸੁਭਾ ਵਾਲਾ ਆਚਰਣਿਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਰਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ 

ਨਾਰਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ 

ਜਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 
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ਦੁਆਰ-ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਘੁੰਮਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ 

ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਗਿ੍੍ਹਸਥ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ 
ਨ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ 

ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ 

ਥਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਵੱਧਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਢਿਡ ਭਰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਮਨਮੁਖ ਲਗ/ਨੇ ਘਰ 

ਤਾਜ /ਵਗੂਚੈ ਆਵਰਾ ਕੌ ਘਰ ਹੇਠੈ / /ਗ੍ਰਿਹ ਧਰਮਾ ਗਵਾਏ 
ਸਤਿਗੁਰ ਨ ਡੇਟੈ ਦੁਰਮਾਂਤਿ ਘੂਮਨ ਘੋਰ //ਦਿਸੰਤਰ ਭਾਵੈ ਪਾਠ 

ਪੜ ਥਾਕਾ /ਤ੍ਰਸਿਨਾ ਹੋਇ ਵਧੌਠੈ/ ਕਾਢ /ਪਿੰਡ ਸਬਦੁ ਨ 

ਚੀਨੈ ਉਦਰ ਭਠੈ ਜੰਸੋ ਢਡੈ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੦੧੨)। 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਕਿ 'ਮਨਮੁਖ” ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, 

ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋ' ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ 

ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਮ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਰੂਪ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹ 
ਵਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਭਰੇ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਠਿਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ 

ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੂਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ 

ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ 

ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜ੍ਹਾ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੌਕ ਪੁਸੈਗਾਂ 

ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ 
ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮਨਮੁਖ 

ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਦੁਰਮਾਤਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦੁਹੌਲਾ/(30/1); 
ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਵਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰ ਤੋਂ ਓਕੜ ਚੋਲਾ / 

(3071); ਮਨਮੁਖ ਝਗੁਲ ਸਮਾਧ ਹੈ ਘ/ਟ ਘਟੇ ਜੀਆ 
ਥਾਇ ਅਬੌਲਾ/ (30/4); ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਕੁਲਖਣਾ ਸਭ 

ਕੁਲਥਣ ਕੁੜ ਭਾਦਾਵਾ /(30/5)। 

ਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 

ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। “ਭਗਤ 

ਰਤਨਾਵਲੀ” ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ - 
ਮਨਮੁਖ, ਮਨਮੁਖ-ਤਰ, ਮਨਮੁਖ-ਤਮ। ਮਨਮੁਖ ਓਹੁ ਹੈਨਿ ਜੋ 

ਸਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਨਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਓਨਾ ਦੇ ਨਾਲਿ 

ਭਲਿਆਈ ਕਰੇ ਸੋ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹੈਨਿ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਜੇ 
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ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ-ਤਰ, ਓਹ ਹੈਨਿ, 
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ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨਾ ਵਿਚ 
ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਸਭਸੇ ਨਾਲਿ ਬੁਰਿਆਹੀ ਹੀ 

ਕਰਦੇ ਹੈਨਿ। ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ-ਤਮ ਓਹ ਹੈਨਿ ਜੋ ਭਲੇ ਨਾਲਿ ਵੀ 

ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੈਨਿ, ਅਗਲਾ ਭਲਿਆਈ ਕਰੇ ਤੇ ਓਹ 

ਫੇਰਿ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕਛੂ ਨਾ 

ਕਰਨ, ਅਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਨਿ ਜੋ ਸਬਦ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ 

ਭਲਿਆਈ ਕਰਨੀ ਅਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਫਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈ 
ਅਸਾਨੂੰ ਫਲੁ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।” 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਮਨਮੁਖ” ਨੂੰ 'ਸਾਕਤ” ਨਾਂ ਵੀ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਜਿਸ 

ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ “ਮਨਮੁਖ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰਿਆ 

ਹੈ, ਉਸੇ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ “ਸਾਕਤ” ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ - ਮਨਮੁਖ ਡੂਲਾ ਠਉਰ ਨ ਪਾਏ / 

ਜਮ ਦਾਰੇ ਝਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ //ਝੈਠ ਨਾਵੈ ਕੇ ਸੰਗਿ ਨ ਸ਼ਾਥਾੰ 

ਮਕਾੜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ/ਣਿਆ/ ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਸ਼ਚੁ ਨ ਭਾਵੈ / 
ਦੁ/ੜਧਾ ਬਾਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ / /ਲਿਖਿਆ ਲੱਖ ਨ ਮੋਟੇ ਕੌਈ 

ਗਾਗਨ/ਖ #ਕਾੜ ਕਰਾਵ/ਣੇਆ।/(ਗੁ . ਗੰ . ੧੦੯)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਸਾਕਤ” ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 

ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - 

ਸ਼ਾਕਤ ਕੂੜ ਕਪਟ ਆਹ ਟੋਕਾ/ ਆ/ਹ/ਨਿ£ /ਨੈਂਦਾ ਕਗਹ 

ਅਨੰਕਾ / /ਝਨੁ ਸਿਮਰਨ ਆਵਾ/ਹ ਫੁ/ਨੇ ਜਾਵਾਂਹਿ ਗਰਭਾ ਜੌਨ 

ਨਰਕਾ ਮਝਾਰਾ ਹੈ / ਸ਼ਾਕਤਾ ਜਮ ਕ? ਕਾ/ਣੇ ਨ ਝੂਕੌ / ਜਮ ਕਾ 

ਡੰਡਾ ਨ ਕਝਨੂ ਮੂਕੰ/ ਬਾਕੀ ਧਰਮਰਾ/ਇ ਕੀ ਲਨਜੈ ਨਨ 
ਅਆਫ/ਰਓ ਭਾਰ ਆਫਾਰਾ ਹੌ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੧੦੩੦)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦਾ ਲੱਛਣ ਅਤੋ ਸਰੂਪ 
“ਮਨਮੁਖ” ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ 

ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਵਿੱਤੀਆਂ 
ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 

ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੱਚੇ 

ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਨ-ਮਾਰਨ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ` ਜਾਤ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ “ਸਾਕਤ” ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 

ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਮ-ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਤਾਂਤ੍ਰਕ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ 

ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ 
ਲਈ ਸਾਤਵਿਕ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਸੌਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ 

ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਾਕਤ ਦਾ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ 

ਉਤੇ ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਕਤ 
ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਉਤਮ ਹੈ। 

“ਸਾਕਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੋਤ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਹੈ। ਉਥੇ ਪਤਿਤ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ (ਮਹਾਨਕੋਸ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਧਰਮ 

ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ (ਆਚਰਣ) ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲੋ 

ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਸਾਕਤ” ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ 

ਕਹਿ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਭਗਤੀ- 
ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਗਿ੍ਤ ਅਰਥਾਤ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ, ਮਨ ਨੂੰ 

ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ 
ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਮਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬ੍੍ਛ ਉਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ ਰੂਪੀ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬੈਠੇ 

ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਛੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ 
ਪਰਮ-ਤਾੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਗਿਆਨ- 

ਇੰਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੈਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ - 
ਅਤੇ ਕਪਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ , ਰਾਤ-ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਤਰਵਰ ਕਾ/ਇਆ ਪੰਖ ਮਨੂ ਤਰਵਾ/ਨੈ ਪਲੀ ਪੰਚ/ ਤੜੁ 
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ਚਗਾਨ ਆਲ ਏਕਸ਼ੇ /ਤਨ ਕਉ ਫਾਸ਼ ਨ ਰੰਚ/ ਓੰਡਾਹਿ ਤਾ 

ਬ਼ੰਗੁਲ ਬੌਗੁਲੰ ਤਾਕ/ਹ ਚੌਗ ਘਟ? / ਪੰਖ ਤੁਟੋਂ ਫਾਹ ਪੜਾੰ 

ਅਵਗੁ/ਣ ਭੀੜ ਝਣ?/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੩੪)। ਪਰ ਜਦੋਂ 

ਇੰਦੀਆਂ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾ ਦੇ 
ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ 

ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਨੋਵਿੱਤੀਆਂ ਦਾ 

ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ 

ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਉਸ ਨੂੰ ਧੂਪ ਧੁਖਾਓ, ਤਦ-ਉਪਰੈਤ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਓ, 

ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੈਚਲਤਾ 
ਨੂੰ ਰੋਕੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਦਮ ਕਰੋ - ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈ/ਲ ਧੁਪ' ਦੇਵਹੁ ਤਾਂ ਦੂਧੰ ਕਉ 

ਜਾਵਹੁ / ਦੂਧਾ ਕਰਮ ਫ/ਨਿ ਸ਼ਗੰਤਾ ਸ਼ਮ/ਇਣੁ ਹੋਇ /ਨੋਰਾਸ 

ਜਮਾਵਹੁ /(ਗੁ . ਗੰ. ੭੨੮)। 

ਇਥੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੁੱਧ ਹੈ , ਸੁਰਤਿ ਦਹੀ ਜਮਾਣ ਲਈ 

ਜਾਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋ' ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਦਹੀ' ਜਮਾਣ ਦੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ 

ਨੂੰ ਨੇਤਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਕੜੋ , 

ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਨੋਤਰਾ ਬਣਾਉ । ਜੀਭ ਨਾਲ 

ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਬਣਾਉ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂ। ਮਨ ਨੂੰ 

ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਮੱਖਣ ਰਖਣ ਲਈ ਡੱਬਾ ਬਣਾਉ । ਫਿਰ 
ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਂ , ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ 
ਫੁਲ-ਪੱਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਣ ਤਕ ਨਿਛਾਵਰ 

ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਸੰਜੋਗ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

“ਸਿਧ-ਗੋਸਿਟ” ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਸੈਬੈਧੀ ਚਰਚਾ 

ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਸੀ 

ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਕਿਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ? “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨਿਸਚਲ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹਿਰਦੇ 

ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੋਈ 
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ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਘਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।” 

ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਚੌਚਲਤਾ ਨੂੰ 

ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੈਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਵਿਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਣ ਵਾਲੀ 

ਜੋਤਿ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।” ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋ' ਹਿਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋ' ਮਨ 

ਕਿਥੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਨ (ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ) ਵਿਚ 

ਸਥਿਤ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 

ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨ ਦੇ ਦੋਂ ਰੂਪ ਚਿਤਰੇ ਗਏ ਹਨ -- 

ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ। ਇਹ 

ਮਨ ਕਦੇ ਯੋਗੀ ਵਾਂਗ ਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭੋਗੀ 

ਵਾਂਗ। ਕਦੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ 
ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਮਨੁ ਜੰਗਾਂ ਮਨ ਡੱਗੀਆ ਮਨ 

ਮਾਰਕ ਗਾਵਾਨੁ / ਮਨੁ ਦਾਤਾ ਮਨੁ ਮੰਗਤਾ ਮਨ 7ਗਰ ਗੁਰ 

ਕਰਤਾਰ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੩੦)। ਇਹ ਮਨ ਸਾਕਤ ਵਾਂਗ ਲੋਭੀ 

ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵੀ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਾਸਨਾ-ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ 

ਵਿਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ, ਹੀਰੇ, ਮਾਣਕ, ਆਦਿ ਸ੍ਰ੍ਸ਼ਠ 

ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ 

ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧਵੀਰ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਜੂਝਣ 

ਵਾਲਾ, ਕਾਮ ਆਦਿ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਬੂ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ -- /ਏਹ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਨੂਰ ਸੰਗਮ //ਇਹ ਮਨ 
/ਨੈਗਭਾਉ ਗੁਰਨਾ/ਖਿ ਨਾ/ ਆਰੇ ਪੰਚ ਅਪੁਨੰ ਵਨ ਕੀਏ / 
ਹਉਸੰ ਗ੍ਰਹੰਲੇ ਇਕਤੁ ਥਾ/ਇ ਕੀਏ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੧੫)। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਭਉ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ 

ਹੀਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ (ਮਾਇਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ 

ਮਨ ਵਾਸਨਾਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ 

ਖ਼ਚਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬਹਿੰਦਾ 
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ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਤਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ 

ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਇਆ (ਭਜਾਇਆ), ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਨ ਵਿਚ 
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ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਧਰਮ 
ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ -- ਮਨੁ ਸਗਲ ਸ਼ਾਕਤੁ ਦੇਵਾਨਾ/ 

ਝਨ ਥੀਡਿ ਮਇਆ ਸਹਿ ਹੌਰਾਨਾ//ਇਤਾ ਉੱਡ ਜਾਹਿ ਕਾਲ 

ਲੇ ਚਾਪ / ਗੁਰਮ/ਸ ਥੀਲਿ ਲਹੈ ਘਰ ਆਪ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੧੫)। 

ਇਹ ਮਨ ਸਦਾ ਕਾਮ ਆਦਿ ਦੂਤਾਂ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ 

ਦੈੱਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਵਾਂਗ 

ਚੰਚਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਲਭਣ ਲਈ ਭਟਕਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਥ-ਕ੍ਰਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 
ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕ 
ਚਿਤ੍ਣ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਵਨ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਮਾਨ ਮਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ 

ਟਿਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸੁਖ ਪੂਰਵਕ ਨਿਵਾਸ ਪਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ 
ਵਾਂਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ -- ਸ਼ਾਣੇ ਮਨ ਆੜ 

ਆੰਰਆ /ਮਿਲ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ ਏਹ / ਜਝ ਲਗੁ ਜੌਸ਼ਨਿ ਸ਼ਾਸ਼ ਹੰ 

ਤਬਲਗੁ /ਏਹ ਤਨੁ ਦਹ / ਬਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨ ਆਵਹਾਂ ਢਹਿ 

ਢੰਗੀ ਤਨੁ ਛੋਹ / ਮਰੇ ਮਨ ਲੰ ਲਾਹਾ ਘਰੇ ਜ਼ਹੰਹ/ ਗੁਰਮ/ਖ' 

ਨਾਲ਼ ਸ਼ਲਾਗੀਐ ਹਉਮੈ /ਨਿਵਗੀ ਭਾਹੰਹ /(ਗੁ . ਗੰ . ੨੦)। 

ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ 
ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ 

ਕਰਕੇ ਸਿਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਉਪਰਲੇ 

ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ' ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉ'ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ' ਮਨ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਹੀ' 
ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - 

ਡਾਵਰਾ ਫੂਲਾ ਭਵੀ/ਤਿਆ ਦੁਰ ਅੰਤ ਭਾਰ ਰਾਮ / ਮੈ ਗੁਰ 
ਪੁਛਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਚਾ ਝਚਾਗੀਂ ਰਾ#/(ਗੁ . ਰੂੰ . ੪੩੯)। 

ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਕਾਮ, ਕ੍ਂਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੌਕਾਰ, ਕਪਟ, 

ਆਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਆਦਿ 

ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀਆਂ 

ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਪਸਥਿਤ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਉਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੁਰ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 

ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਤਿਕ੍ਰਿਆ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਸਥਿਤੀ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਕਾਂ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਮਨ ਤੂ ਜੋਤਿ ਸ਼੍ਰਪਾ 

ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਲ ਪਛਾਣੁ / ਮਨ ਗੇ ਜੀ ਡੌਰੈ ਨਹੱਲ ਰੈ 
ਗੁਰਮਤਾ ਰੰਗੁ ਮਣ /(ਗੁ . ਗੰ. 8੪8੧)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਦ-ਵਿਰੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਹਿਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ 

“ਸਚਿਆਰ” ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਦ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦਤਾ ਤੋ ਮੁਕਤ 

ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 
ਵਿਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ। ਦੁਰਵਿਰਿੱਤੀਆਂ 

ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਰੁਚੀ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ “ਮਨਮੁਖ” ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਤਿ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ 

ਵਿਅਕਤੀ “ਗੁਰਮੁਖ” ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਆਦਰਸ਼- 

ਪੁਰਖ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾਚਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਸਦਾਚਰਣ ਨੂੰ ਅਨਿਵਾਰਯ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਰਵਿਰੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਅੰਧਕਾਰ-ਮਈ ਮਨ 

ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ 

ਮਰਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਨ ਭਗਤੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 

ਮਾਇਆ ਮਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਮਨ-ਮਾਰਨ ਉਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਮਨ-ਮਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਉਪਾ ਦਸੇ 
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ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰਮਈ 

ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ 

ਸਾਧਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮਨ-ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਉਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸੈਗਤਿ ਦਾ 

ਤਿਆਗ, ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰੂ- 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਉਤੇ ਵਸੀਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਉਤੇ ਜਿੱਤ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੈਚਲਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ 

ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀਆਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਦ 

ਤਕ ਹਰਿ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਪਥ ਉਤੇ ਸਾਧਕ ਅਗੇ ਨਹੀ' ਵੱਧ ਸਕਦਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ 

ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੁਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਵੱਸ਼ਕ 
ਕਰਤੱਵ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ' : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਮਦਮੀ 
ਬੀੜ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ 

ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਬੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਲਟ 

ਜੱਟ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ 'ਸ਼ਹੀਦ-ਬਿਲਾਸ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਮਾਰਚ, 1644 ਈ. (ਚੇਤਰ 

ਸੁਦੀ 12, 1701 ਬਿ.) ਵਿਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਲੀਪੁਰ 

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਾਈਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਤੋਰ੍ਹਾਂ 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ 

ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ । ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ 

-,ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ 

ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋ' ਬਾਦ ਇਹ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰਹੇ 

ਅਤੇ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ , ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ। 

ਸੋਢੀ ਹਰਿਜੀ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ 

ਕਿਲਾ ਛਡਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਭੇਜਿਆ। 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ 

ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ-ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 

ਪਹੁੰਚੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ 

ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਦੱਖਣ ਵਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਥਵਾ 

ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ “ਕਰ” ਨ ਦੇ 

ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋ 

ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾ 

ਕੇ ਸੈਨ 1734 ਈ. (1791 ਬਿ.) ਨੂੰ ਨਿਖ਼ਾਸ ਚੌਕ, ਲਾਹੌਰ 
ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਿਦਕੀ, ਨੇਮੀ ਅਤੇ 

ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 

ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ 

ਰਾਹੀਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ 
ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੀ 

ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣੌ 
ਸੰਕੋਚ ਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ “ਜਨਮਸਾਖੀ” 

(ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ” 

(ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ) ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੈਬੰਧਿਤ ਹਨ। 

ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ 
ਬਾਣੀਆਂ (ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਰਾਗ-ਕਰਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਨ ਰਖ ਕੇ , ਗੁਰੂ-ਕਰਮ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ 

ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ 

ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ; ਫਿਰ 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸੰਨ 1672 ਈ. 

(1729 ਬਿ.) ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸੇਠੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਵੇਖੋ “ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 

ਵਾਲੀ ਬੀੜ'। 

ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸੀ। 



ਮਲੂ 

ਕਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ - ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਭਉ ਤੋਂ 
/ਨੈਰਵੈਰ ਨ / ਪੰਥ ਬਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਹਨੀਯੇ' ਏਸ਼ ਦਾ/ 

ਮਨੂ : ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਿ-ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ- 
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਦਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ 

ਮਨੁੱਖ-ਭੇਦ 

ਆਖਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ 'ਸ਼ਤਪਥ-ਬ੍ਾਹਮਣ” 

ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਵੈਵਸ੍ਰਤ ਕ੍ਰਿਤਮਾਲਾ ਨਾਂ ਦੀ 

ਨਦੀ ਉਤੇ ਤਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ 
ਮੱਛੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ 

ਦੀ ਸੈਭਾਲ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੈਕਟ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ। 

ਵੈਵਸ੍ਹਤ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਰਖ ਲਿਆ। 
ਇਕ ਮਨੂੰ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਾਲ 'ਮਨਵੰਤਰ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 4,320,000 ਵਰ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਚੌਦਾਂ ਮਨਵੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਦਾਂ 
ਮਨੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- (1) ਸੂਯੰਭੁਵ, (2) 
ਸ਼ਰਾਰੋਚਿਸ਼, (3) ਔਤਮ, (4) ਤਾਮਸ, (5) ਰੈਵਤ, (6) 
ਚਾਕਸ਼ਸ, (7) ਵੈਵਸਵਤ (ਸਤ੍ਯਵਤ), (8) ਸਾਵਰਣਿ, 
(9) ਦਕ੍ਸ਼-ਸਾਵਰਣਿ , (10) ਬ੍ਹਮ-ਸਾਵਰਣਿ, (11) ਧਰਮ- 

ਸਾਵਰਣਿ, (12) ਰੁਦ੍-ਸਾਵਰਣਿ, (13) ਰੌਚ੍ਯ, ਅਤੇ (14) 
ਭੌਤ੍ਯ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਅਤੇ ਚੌਦ੍ਰਵੇਂ ਮਨੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 
ਕੁਮਵਾਰ ਦੇਵ-ਸਾਵਰਣਿ ਅਤੇ ਇੰਦ-ਸਾਵਰਣਿ ਵੀ ਲਿਖੇ 

ਹਨ। 'ਮਤ੍ਸ੍ਯ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਚੌਦਾਂ ਮਨੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 
ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਉੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵ- 

ਪ੍ਵਾਣਿਤ ਗਿਣਤੀ ਚੌਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੱਛ-ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਲਯ (ਪਰਲੋ) ਦੇ ਆਖਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 
ਵਰਣਿਤ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੇ ਮਨੁ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸੂਯੰਭ੍ਵ” ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਅਤੇ 
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਦਸ 
ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਧੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁ ਬਣਾਇਆ 

ਮੱਛੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਛਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋ' ਜਲ-ਪ੍ਲਯ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਨੁ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰੜੂਆਂ 
ਸਹਿਤ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਲ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮੱਛੀ 
ਉਥੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵੈਵਸ੍ਹਤ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਮੱਛੀ ਦੇ 
ਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ 
ਆਖਿਆਨ _ਨਾਲ ਕੁਝ _ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਵਰਣ 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਮਨੁੱਖ-ਸਰੀਰ : ਵੇਖੋ 'ਦੇਹ/ਦੇਹੀ'। 

ਮਨੁੱਖ-ਭੇਦ : ਪੰਜ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 
ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ 
ਚਿਤ੍ਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੁਣ 
ਤਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ-ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ 
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪ-ਆਕਾਰ ਦੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਵੇ' ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਜਾਂ 
ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
“ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੈਖਾ ਦੀ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਸ਼ਤਰੂਪਾ ਨਾਂ ਦੀ 

ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਤੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ 

ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ 

ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ 'ਮਨੁ-ਸਮਿ੍ਤੀ” ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਸੱਤਵੇ' ਮਨੁ ਵੈਵਸ਼ੂਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ 
ਸਤ੍ਯਵਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲ-ਪ੍ਲਯ ਦਾ ਇਕ 

ਵਿਚਿਤਮ ਆਖਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ। ਉੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਭਾ, 
ਭਾਵਨਾ, ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 
ਦੋ-ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਭਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੋਂ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ -- “ਗੁਰਮੁਖ” ਅਤੇ “ਮਨਮੁਖ”। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ 
ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, 

ਵਿਵਹਾਰ, ਕਰਮ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ 
ਸਫਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 



ਮਨੁੱਖ-ਭੇਦ 

ਬਿਰਤੀ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਡੱਡੂ ਵਰਗੀ। ਇਹ 
ਦੋਵੇਂ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਜਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਲ 

ਸਦਾ ਕਾਈ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਗਤ 

ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰਲਿਪਤ 

ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੱਡੂ ਕਾਈ ਨੂੰ ਭਖਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਜਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ 

ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੈ 

ਮਨੁੱਖ-ਭੇਦ 

ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪਣੇ-ਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਸਮ ਦੇ 

ਦੁਆਰ ਤੇ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ' ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਭਗਤਾ ਤੈ ਸ਼ੈਸ਼ਾਨੰਆ ਜੰਡ ਕਦੇ ਨ ਆ/ਇਆ/ 

ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਭੁਲ਼ ਹੰ ਨ ਭੁਲ /ਕੇਸ਼ੰ ਦਾ ਭੁਲਾ/ਇਆ/ 

ਭਾਗਤਾ ਆਪੇ ਐਲਿਅਨ /ਲੈਨਾੰ ਸਚੋਂ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ / ਸ਼ੰਸ਼ਾਗੀ 

ਆਪ ਖੁਆ/ਏਨੁ /ਜਨਾੰ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਸੱਲ ਲੇ ਧਾਇਆ/ 

ਚਲਣ ਸ਼ਾਨ ਨ ਜਾਣਨਾ ਕਾਨ ਕਠੋਧ /ਵਿਸ਼ ਵਧਾ/ਇਆ/ 

- ਕਮਲ ਮਝਨਰੈ ਬਸ਼ਨਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਦਮਆ/ਨੇ ਜਾਵਲ 

ਣੌ/ ਪਦਮ/ਨੇ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤ ਸੰਗਿ ਦੋਖ ਨਹਾੰ ਰੰ/ 

ਦਾਦਰ ਤੂ ਕਹਿ ਨ ਜਾਨਨ ਠੇ/ ਭਖਨਿ ਨੈਥਾਲ਼ ਛਸ਼ਨ 

/ਨੈਰਮਲ ਜਲ ਆੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨ ਲਥ/ਸੇ ਹੈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੯੦)। 

ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਸੁਭਾ ਸੋਬੈਧੀ ਇਸ ਅੰਤਰ 

ਨੂੰ ਇਕ ਹੌਰ ਥਾਂ ਸਪੱਜ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪੀ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾ ਗੁਰਮੁਖ 

ਰੂਪੀ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਅਧਿਆੜਡਮਿਕ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਵੇਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 

ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਦਾ, ਮੂਰਖ 

ਭਗਤਾ ਕਗ/ਨੇ ਹਨ _ਚਾਕਗੀ _/ਜਿਨੈ ਅਨਾਦਨ ਨਾਸ 

ਿਆਉਇਆ / ਦਾਸ਼ਨੈ ਦਾਸ ਹੋਇ ਕੰ ਜਨਾਂ /ਵਿਚਹੁ ਆਪਾ 

ਗਾਵਾਇਆ/ ਓਨਾ ਖਸਮੈ ਕੰ ਦਾਨੇ ਮਥੇ ਉਜਲੇ ਸਚੈ ਸ਼ਬਦ 

ਨੁਹਹਇਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੫)। 

ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

“ਸੋਹਾਗਣਿ” ਅਤੇ “ਦੋਹਾਗਣਿ” ਦੋ ਜੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਮੂਲ-ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋ ਮ-ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਨਾਲ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ ਪੱਖ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ 

ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ 

ਸਦਾ ਵਿੰਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਖੰਡੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿਚ 

ਮਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾ ਹਰਿ-ਚਰਣਾਂ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਪੂਰਬਲੇਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ -- ਪੰਡਿਤਾ ਨੰਗਾ ਵਸਹਿ ਜਨ 
ਮੁਰਖਾ ਆਗਮ ਸਾਸ ਲਨ / ਅਪਨਾ ਆ ਤੂ ਕਝਹੁ ਨ ਛੋਡ/ਸ਼ 
ਸੁਆਨ ਪੁਛੇ ਜਿਉਂ ਰ/ /ਇ/ਕੇ ਪਾਥੰਡੰ ਨਾ ਨ ਰਾਚ/ਹਿ' 

/ਇਕੈ ਹਰ ਹਨ ਚਰਣਨੰ ਨੇ/&ਗਾ/ਬਾ /ਲ/ਕਆ ਪਾਵਨ ਨਾਨਕਾ 

ਰਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਪ ਠੋ/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੯੯੦)। 

ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇ ਭੇਦ ਵੀ ਕੁਮਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ 

ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਯ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ 

ਮੇਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੈਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 
ਬਿਖ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣਾ ਨਹੀ 

ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰਂਧ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਗਤ ਹਰਿ ਦੀ ਹੀ 

ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਾਗਣਿ ਹੈ, ਉਤਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 

ਹੈ - ਸ਼ਹੀਆ ਸੋ ਸ਼ੋਹਾਗਣ? /ਜੈਨ ਸ਼ਹ ਨਗੱਲ /ਪਆਰ 

ਜੀਉ /(ਗੁ. ਗੰ. ੭੨)। 

ਜੋ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋੱ 

ਵਿਛੁੜ ਚੁਕਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਦੋਹਾਗਣਿ ਹੈ , ਮੰਦ-ਭਾਗਾ ਹੈ - 

ਫੌਹਾਗਣਨ /ਕੇਆ ਨਨਸਾਣਆ / ਖਸ਼ਮਹ ਘਥ7% /ਫੋਗ/ਹਾ 

/ਨੇਆਣੀਆ /ਸ਼ੈਲੇ ਵੇਸ਼ ਤਨਾ ਕਾਮਣਾਂ ਦੁਖੀ ਨੈਣ /ਵਹਾਇ 

ਜੀਓਂ /(ਗੁ. ਗੰ. ੭੨)। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ 

ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਲਾ ਸਮਝ 

ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਲਾਕੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੜੀ- 

ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨ-ਮਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ -- ਸ਼੍ਹਾ 

ਕਹੌ ਸ਼ ਕਲ ਤਨ ਮਨੋਂ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲ਼ ਲਾਈਆ / ਏਵ 

ਕਹ/ਹ ਸੋਹਾਗਣ? ਭੌਣੇ ਇਨਾ ਬਾਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ / ਆਪ 

ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸ਼ਹੁ ਪਾਲਨ ਅਉਰੁ ਕੰਸ ਚਤੁਰਾਈ / (ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੭੨੨)। 

ਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੌਂਖ 
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ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਹਨ - ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਕੁਚੱਜੀ। ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿਚ ਵੀ 

ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਸੁਚਜੀ” ਸ਼ਬਦ ਉਸ 

ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵਰੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ 
ਪਤੀ ਤੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ , ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 

ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ-ਮੂੜੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 

ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ (ਰਜ਼ਾ) 

ਵਿਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਮਾਨ 

ਸਮਝਦੀ ਹੈ -- ਲਾ ਤੂ ਤਾ ਮੈ ਸ਼੍ਭ ਕੋ ਤੂ ਸ਼ਾੰਹਿਲ਼ ਆਲੀ ਰਸਿ 

ਜੀਉ /... ਕਿਆ ਆਗਉ /ਕੇਆ ਕਾਹਿ ਸੁਣੀ ਐਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੂਖਾ 

ਪਿਆਲੇ ਜੀਊਂ / ਗੁਰਸਲਦਾਂ ਸਹੁ ਪਇਆ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕਾ 

ਅਰਦਾ/ਨ ਜਉਂ /(ਗੁ . ਗੰ. ੭੬੨-੬੩)। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ “ਕੁਚਜੀ' ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ 
ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ 

ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸਜੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 

ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ 

ਕੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ-ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਅਗਿਆਨ ਦੀ 
ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ 
ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਸਇਨਾ ਡੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੌਤ? 

ਤੌ ਆਮੰਟੇਕੁ ਜੀਉ /ਨ ਵਸਤੂ ਸਹਿ /ਦਿਤੀਆ ਮੈ /ਤਨ੍ਹ ਸਿਉਂ 
ਲਇਆ /ਚਤ ਜੀਓ /#ੰਦਰ ਟੀ ਸ਼ੰਦੜੇ ਪਥਰ ਕੜੇ ਰਾ 

ਜਉ / ਹਉਂ ਏਨਾ ਟੋਲ ਭੁਲਨੈਅਸ਼ /ਤਲ਼ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠ ਪਾਨੀ 
ਜਉ / ਅੰਬਾਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲਆ ਝਗਾ ਬ/ਹਿਠੇ ਆਇ ਜਹਉਂ / 

ਸਾਧਨ ਚਲੀ ਸ਼ਾਹਰੈ /ਕਿਆ ਮਹ ਦੇਗ ਅਗੀ ਜਾਇ ਜੀਉ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੭੬੨)। 

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 
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ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ' ਬੇਲਾਗ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹਨ। 

ਮਨੈ (ਭਗਤੀ) : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਸ਼ ਨੂੰ 
ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਨਨ” 
(ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ) ਅਧੀਨ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
੭੪ 
ਵੇਖੋ 'ਮਨਨ” (ਭਗਤੀ)। 

ਮਮਤਾ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਰੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤਿ “ਮੋਹ” (ਵੇਖੋ) ਦੀ ਬਿਰਤੀ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਸੋਰਠਿ ਕੀ ਵਾਰ” 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਆਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣ /ਜਨਿ /ਵਿਣੁ 
ਦੰਤਾ ਜਗੁ' ਕਾਇਆ / ਮਨਸ/ਥ ਥਾੋ ਗੁਰਨ/ਖ ਉਧਨੇ /ਜਿੰਨ 

ਮੰਚ ਨਮ /ਚਤੁ ਲਾਇਆ/(ਗੁ . ਗੰ. ੬੪੩)। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮੋਹ-ਬੈਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈ - 

ਕਾਰਮ ਧਰਮ ਸਤਾ ਝੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸ਼ਨਲੰਧ /ਮਮਤਾ ਮੌਹ ਸ਼ 

ਝੰਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕਲਤ੍ ਸ਼ ਬੰਧ / ਜਹ ਦੌਖਾ ਤਹ ਜੋਵਗੀ ਆਇਆ 

ਕਾ ਸ਼ਨਬੰਧੁ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੫੫੧)। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਸ ਦੇ ਮਿਟੇ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ -- ਜਬ ਲਗਾ ਮੇਗੀ ਮੇਗੀੰ ਕਰੈ / 

ਤਬ ਲਗਾ ਕਾਜੁ ਏਕਾ ਨਹ ਸਨੈ / ਜਥ ਮੋਨ ਮੰਗੀ //ਟ ਜਗਇ/ 

ਤਾੜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਲੂ ਸ਼ਵਾਗ/ਹ ਆਇ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੬੦) 

ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ : ਵੇਖੋ “ਆਵਨਿ ਅਠਤਰੈ”। 

ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ 
ਦੀ ਵਾਰ ਮ. ੪ ਦੀ ੧੨ਵੀ' ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ 

ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤਿ ਸਥੂਲ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਜੋ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - “ਸਲੋਕ 
ਮਰਦਾਨਾ ੧" ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਲ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਜੋ 

ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਖ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਖ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ 

ਮਰਦਾਨੇ ਵਲੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ 

ਵੀ 'ਮਹਲਾ ੧" ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ 



ਮਲਆਨਲ 

ਬੀੜ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ-ਕੁਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹੈ, 

ਕੇਵਲ 'ਮਰਦਾਨਾ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਇਕ ਮਿਰਾਸੀ 
ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1459 ਈ. (1536 ਬਿ.) 

ਵਿਚ ਮੀਰ ਬਾਦਰੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਖੋਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ “ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਇ 
ਭੋਏ ਕੀ” (ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 

ਇਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਬੀਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 

ਇਹ ਵੀ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਨ ਛੋੜ ਕੇ 
ਵਿਸਮਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 

ਸਰੋਤਿਆਂ ਉਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਧੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਲਈ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ । ਜਦੋਂ” ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ 

ਵਿਚ ਕੁਰੱਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਕੁਰਮ (ਖੁਰਮ) ਨਗਰ ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੇ ਸੰਨ 1534 ਈ. (1591 ਬਿ.) ਵਿਚ ਪ੍ਾਣ 

ਤਿਆਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ 

ਸਮੋ' ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕ 

ਵਿਦਵਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਨਾਂ/ਸੈਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਲੜਕਾ 'ਸਾਹਜਾਦਾ” ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ 

ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 

ਰੂਪਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ 
ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 

ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਉੜੋ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 

ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਸ਼ਤਸੰਗ/ਤ /ਨਉਂ ਮੋਲਾਪੁਾ 

ਹੋਇ ਲਿਵ ਕਟੌਗੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗੰ ਪੰ ਪੰ ਕਟ/ਹ /ਝਕਾਰ/ 

(ਗੁ.ਗੁੰ. ੫੫੩)। 

ਮਲਆਨਲੋ : ਇਸ ਸਮਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਮਲਯ” ਦਾ 

ਅਰਥ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਪਰਬਤ ਜਾਂ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਚੰਦਲ ਦੇ ਬਿਿਛ ਅਧਿਕ ਮਾੜ੍ਹਾ ਵਿਚ ਉਗਦੇ ਹਨ। 

ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੌਦਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ 

“ਅਨਲ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੌਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਯ ਪਰਬਤ ਉਤੇ 

ਉਗੇ ਚੰਦਲ ਦੇ ਬ੍ਰਛਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋਈ ਪੌਣ ਨੂੰ 
“ਮਲਆਨਲੋ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ 

ਚਿਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਆਰਤੀ ਵਿਚ ਮਲਆਨਲ ਧੂਪ ਦੀ 

ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ -- ਧੁਪਾ ਮਲਆਨਲੌ 
ਪਵਣੁ ਚਵਰੋਂ ਕਹੇ ਸ਼ਗਲ ਬਨਰਗੰਏ ਫੂਲੰਤਾ ਜਾਤਾ /(ਗੁ. ਗੰ. 
੬੬੩)। 

ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦ੍ਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ : 
ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ 

ਗਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮਲਕ #ਗੰਦ ਤਥਾ ਚੰਦ੍ਹੜਾ ਸੌਹੀਆ ਕਾ ਧਨ? 

ਗਾਵਣ?/ 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕ ਜਾਤਿ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਖ਼ਾਨ 

ਅਤੇ ਸੋਹੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਚੰਦ੍ਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਂ 

ਸਿਰਕੱਢ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਖ਼ਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਰੀਦ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 

ਕਾਬਲ ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਉਥੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 

ਅਧਿਕ ਸਮਾਂ ਲਗ ਗਿਆ। 

ਇਧਰ ਚੰਦ੍ਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਗ਼ਲੀ ਖਾਈ ਕਿ ਉਹ 

ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 

ਚੰਦ੍ਹੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਸਹਿਤ ਭੇਜਿਆ। ਦੋਵੇ' ਹੀ 

ਬੜੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਾਰ 

ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਉਸ 
ਦੀ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਚਿਤ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ 

ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ 

ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਕਾੜ਼ਲ /ਵਿਚ ਮੰਦ ਮਾਂ ਫੜਿਆ 

ਬਡਾ ਜੌਰ/ ਚੰਦ੍ਹੜਾ ਲੰ ਫੌਜ ਕੇ ਚਿਆ ਝਡ ਤੱਰ/ ਦੁਹਾਂ 

ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੁਹ ਜੁੜੇ ਦਾਮਾਮੇ ਦੌਰ / ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਜ਼ੂਤੇ ਨੂ/ਨਿਆਂ /ਨੈਰ 

ਬੱਧੇ ਟੌਰ / ਹੌਲਾ ਖੋਲੇ ਚੰਦ ਹੜਾ ਰੰਗਾ ਲਗੇ ਸ਼ੌਰ / ਦੌਂਵੈ' ਤਰਫ਼ਾੰ 

ਜੁਟੀਆਂ ਸ਼ਰ ਵਗਨ ਕੰਰ / ਮੈ ਭ ਰਾਇ ਸ਼ਦਇਸ਼ਾਂ ਵੜਿਆ 

ਲਾਹੌਰ/ ਦਵੇ ਸੂਰੇ ਸਾਮਣੇ ਜੂਝੇ ਓਸ ਠੱਰ/ 



ਮਲਕੁਲ ਮਉਤ (ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ) 

ਮਲਕਲ ਮਉਤ (ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ) : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ 
ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਮਲਕਲ ਮਉਤ /ਜੈ ਆਵਸਾੀ ਸ਼ਭ ਦਰਵਾਜੇ 

ਭੰਨਿ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੩੮੩)। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
'ਅਜ਼ਰਾਇਲ'/ਇਜ਼ਰਾਈਲ' ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਅਜ਼ਰਾਈਲ”। 

ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੧ : ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਆਲਦੇਂ ਕਾ ਧੁਨਿ/ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ-ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਦੇਵ 
ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲਾਸ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇਵ 

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਭਰਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਜਹਾਂਗੀਰ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਵੇ' ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ 

ਦਿੱਤਾ। ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੈਲਾਸ਼-ਦੇਵ ਹਾਰ ਗਿਆ। 

ਪਰ ਮਾਲ-ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 

ਅਦੁੱਤੀ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਬਿਆਨ 

ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਤੇ “ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ" ਗਾਉਣ ਦਾ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ , ਮਹਲਾ ੧ 

ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕੇਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਖ਼ੁਦ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 

ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬਧੀ ਗਿਆਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 

ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ 
ਆਚਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ' ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਅਤੇ ਯਮ- 

ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 

ਜਾਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖ 
ਜੂਨ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਚਿਤ ਲਾਭ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਗਵਣ ਵਿਚ ਪਿਆ 

ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ 

ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁਗ-ਚਿਤ੍ਣ ਦਾ 

ਇਤਨਾ ਸਜੀਵ ਨਮੂਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ 

ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਜਿਸ ਤਰਕਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 
ਆਪ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵ-ਸਾਮਗੀ ਨੂੰ ਚਾਰ 
ਇਹ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਕੁਲ 28 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 27ਵੀ' ਪਉੜੀ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ “ਨਵੀਂ” ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 27 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 58 ਸਲੋਕ ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 

ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਯੋਂਗ ਤੱਥ ਨਹੀਂ 

ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, 'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 49) ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ 

ਬ੍ਹਮਦੱਤ ਪ੍ਰਤਿ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਪੱਕਤਾ ਤੋ' ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਰਮ-ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਦੇਵ 

ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਉੜੀ ਇਕ ਤੋ ਸੱਤ ਤਕ 

ਰੱਬ ਬਾਰੇ , ਅੱਠ ਤੋਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਤਕ ਨਾਮ ਬਾਰੇ, 17 ਤੋਂ 22 ਤਕ 

ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 23 ਤੋਂ 28 ਤਕ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ । ਪਰ 

ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ-ਰੇਖਾ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਥਾਂ ਤੱ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ 

ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ 58 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋ' 24 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੇ, ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ , 27 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅਤੇ 

ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ 

ਸਲੋਕ ਹਨ ਸਿਵਾਏ 21ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ 

ਸਲੋਕ ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਤੋ' ਲੈ ਕੇ 26 ਤੁਕਾਂ ਤਕ ਦੇ ਸਲੋਕ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਲੋਕ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ 



ਮਲਾਰ ਰਾਗ 

ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। 

ਮਲਾਰ ਰਾਗ : ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਚ ਠਾਟ ਦਾ ਔੜਵ ਰਾਗ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ 

ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਮੇਘ, ਗੋਂਡ ਅਤੇ ਸਾਰਗ ਦੇ 

ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਾ ਰੁਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੇ 

ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਰਸ 

ਵਾਲੇ ਪਦ ਅਧਿਕ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ 27ਵਾਂ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੁਰ-ਵਾਕ ਹਨ 

- (1) ਗਕ/ਖ ਮਲਾਰ ਰਾਗੁ ਲੇ ਕਗੰਹ /ਤਿਨ ਮਨੁ ਤਨੁ 

ਨੰਤਲ ਹਇ/(ਗੁ. ਗੁੰ . ੧੨੮੫); (2) ਮਲਾਨ਼ ਆਤਲ ਰਾਗੁ 

ਹੈ ਹਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੨੮੩)। 

ਮਲਾਰ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ 61 ਚਉਪਦੇ , 
ਅੱਠ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇਕ ਛੰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮਹਲੇ 

ਮਲਾਰ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੌਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 
ਵਿਚ ਦੋ, ਸੱਤ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ 

ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਵਸਤੂ 
ਅਸਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 

ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਸੈਗਤ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚੇ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 30 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 21 

ਦੁਪਦੇ , ਦੋ ਤ੍ਰਿਪਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਚਉਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਉਪਮਾਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤ ਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ 
ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰਦੀ 

ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, 

ਦੋ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ। 

ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਕੁਲ 61 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ 

ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ 

ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ 

ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 

ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰੁਚੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ 

ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਜੋ 

ਆਪਣਾ ਵਡ-ਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੁਲ ਅੱਠ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ, ਤਿੰਨ ਵਿਚ 

ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਨੌਂ ਪਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਈ ਉਪਮਾਨ ਅਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਖ 

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 13 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 

ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦੇ 

ਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾਉੱਦਾ 

ਅਤੋ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚੋ ਕਢਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਕੇ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ 

ਇਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਸਿਖਿਆ ਕੇਵਲ 

ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ 

ਮੋਖ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਛੰਤ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਇਕ ਛੰਤ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮਗਨਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਪ੍ੰਤਮ ਤੰਗੀ ਗਤਿ ਅਗਮ 

ਆਪਾਨੋ /(ਗੁ . ਗੰ . ੧੨੭੮)। 



ਇਸ ਤੋਂ' ਅਗੇ ਮਲ੍ਹਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 

ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ । 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਦ੍ਰਤ ਹੋਣ 

ਦੀ ਇਕ ਨਿਜੀ ਘਟਨਾ ਵਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੀ ਜਾਤਿ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਪਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' 

ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਮਲੇਛ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ (ਮ੍ਲੇੱਛ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨ ਆਏ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਗਲੀ, ਅਸਭ੍ਯ 
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ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਅਧਿਕ ਕਟ-ਕਟ ਕੇ ਖਾਉਗੇ , 

ਉਤਨੀ ਹੀ ਅਧਿਕ ਫੈਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਸਿੰਜੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਮਲਾ 

ਜਾਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ 'ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ” 

ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪ੍ਤਿ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 

ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ 

ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ 'ਰਿਗ-ਵੇਦ” ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ 

ਤਕ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਰਥ ਬਦਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ-ਗਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ-ਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 'ਮਾਇਆ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਰਤੋ' “ਰਿਗ-ਵੇਂਦ” (6/474/18) ਵਿਚ 'ਰੂਪ-ਪਰਿਵਰਤਨ” 

ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਸ਼ਰੇਤਾਸ਼ੂਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ” (4/9) ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ-ਪ੍ਪੰਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਭਾਸ ਔਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਜਾਂ ਆਰਯ-ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - 
ਅਸ਼ੰਧ ਮਲੰਛ ਮਲ ਭ/ਖ ਥਾਭਹ /(ਗੁ . ਗ੍ੰ . 8)। 

ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਲਈ ਵੀ ਮਲੇਛ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ 'ਮਲੇਛ-ਭਾਖਿਆ” 
ਕਿਹਾ ਹੈ - ਖੜ੍ ਆ ਤ ਧਰਨ ਛੰਡਿਆ ਮਲੰਛ ਭਾ/ਮਿਆ 

ਗਹੀ /(ਗੁ. ਗੰ. ੬੬੩)। 

ਮਾਇਆ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ 

ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

ਨਿੰਦਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋ 

ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਸੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਹੀ' ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ 

ਹੈ - ਨਾਲ ਝਗੀੰ ਘਓੇ ਵਾਲ਼ ਨ ਦੋਵੈ /ਪਿਠ ਸਿਉਂ /ਲਣ ਨ 

ਦੇਇ ਝਗੀ /(ਗੁ . ਗੰ. ੩੫੫)। 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ 

ਆਪਣਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ 

ਵਿਰੋਧਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵੇਲ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ “ਅਵਿਦਿਆ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ” 

ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ' ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹੀ 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਉਘੜਿਆ ਹੈ। 
“ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” (7/13-14) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਸਤੋ , ਰਜੋ ਅਤੇ ਤਮੋ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਭਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ 

ਰਾਗ-ਦ੍ਰੈਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਮੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਣ-ਮਈ ਅਲੌਕਿਕ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ 

ਅਤੇ ਦੁਸਤਰ ਹੈ , ਲੈਘੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਬੂ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ 

ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਲੈਘ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ 

ਅਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। 

ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਨਹੀ' ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਸ਼ਾਸੜ੍ਹ ਵਿਚ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ 

ਹੀ ਪ੍ਰਤਿ-ਰੂਪ ਹੈ। “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (2/9/33) ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਪ੍ਰਤੀਤੀ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਸਤੂ ਨ 

ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ 



ਮਾਇਆ 

ਵਸਤੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੋਂ ਜਿਹੀ ਨ ਹੋਵੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ 'ਮਾਇਆ” ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਇਆ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।ਉਸ 

ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਸਾਰ ਦੀ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ 

ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਇੰਦ-ਜਾਲ 

ਰਚਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ 
ਵਾਲਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਅਗਿਆਨ” ਹੈ। 

ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਨ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੌਕਤਾ ਦਾ 

ਭਰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਮਾਇਆ”, 

“ਅਵਿਦਿਆ” ਜਾਂ “ਅਗਿਆਨ” ਇਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸੂਚਕ 

ਹਨ। ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਭਰਮ, ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਅਨੁਸਾਰ 

“ਅਧਿਆਸ' ਹੈ। ਅਵਸਤੂ (ਅਤੱਤ੍ਰ) ਵਿਚ ਵਸਤੂ (ਤੱਤ) ਦਾ 

ਆਰੋਪ ਹੋਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਰੋਪ ਜਾਂ 

ਅਧਿਆਸ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, 

ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝਣ ਵਾਂਗ ਭਰਮ ਹੈ, ਅਧਿਆਸ 

ਹੈ। ਉ 

ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਦੇ ਮਾਇਆ ਸੰਬੈਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ (ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼) 
ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜ ਹਨ - ਇਕ 

ਆਵਰਣ (ਢੱਕਣਾ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਖੇਪ (ਪਸਾਰਨਾ)। 

“ਆਵਰਣ' ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਬ੍ਹਮ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਚ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'ਵਿਖੇਪ” 

ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਤਿਭਾਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਠ ਲੱਛਣ ਹਨ - (1) 

ਇਹ ਸਾਂਖ੍ਯ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਵਾਂਗ ਜੜ ਹੈ, ਪਰ ਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ 

ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ। (2) ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ- 

ਰੂਪਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਹਿਚਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 

ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। (3) ਇਹ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। (4) ਇਹ ਸੱਤ ਅਤੇ 

ਅਸੱਤ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। (5) ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਵਰਤ 

(ਭਰਮ) ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੱਤਾ ਹੈ। (6) ਇਹ 
ਅਧਿਆਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਸੇ ਸਮੇ' ਤਕ ਹੈ 
ਜਦ ਤਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (7) ਇਹ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। (8) ਇਸ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। 
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ਸ਼ੈਕਰ. ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਆਚਾਰਯ ਮਾਇਆ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਾਥ-ਮਤ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਉਤੇ 

ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ 

ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰੈ-ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 'ਸ਼ੈਤਾਨ” ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਈ 
ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦਾ 

ਚਿਤਰਣ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਤੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਤੱਤ੍ਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ 

“ਮਾਇਆ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਸਤਿ ਨੂੰ ਸਤਿ ਮੰਨ ਲੈਣਾ 

ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੋਲਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਰਣ ਅਵਸਥਾ 

ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਅਮਲ ਗਲੌਲਾ ਕੂੜ ਕਾ 

/ਦਿਤਾ ਦੌਵਣਹਾ/ਨ / ਮਤੀ ਮਰਣੁ /ਵਸਾਨਿਆ ਥਸਾੀਂ ਕੀਤਾ 

ਦਿਨ ਚਾ/ਰੋ/(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੧੫)। ਇਥੇ ਰੂਪਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਅਸਤਿ 
ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਲਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ 

ਜੱਗ ਨੂੰ ਠਗਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ, ਪਤਨੀ, ਧਨ, ਜੋਬਨ, ਲੋਭ 

ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਠਗੋਲੀ ਵਿਆਪਤ ਹੈ -- ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਇਆ ਮੰਹਣਾ ਸਤਾ 

ਝੰਧਪ ਘਰ ਨਹੰਰੇ / ਧੰਨੇ ਲੰਘੰਨੇ ਜਗੁ ਠ/ਗਿਆ ਲਾਝ ਲੰਡ 

ਆਹੰਕਾ/ਰ / ਮੋਹ ਠਗਾਉਲਾੀ ਹਉਂ ਮਈ ਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਸੰਸਾ/ੰਰ / 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੬੧)। 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈ (ਸ਼ਾਸ਼ਾ 
ਮਇਆ ਰਚਨਾ ਧੌਹ -- ਗੁ. ਗੰ . ੧੫)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਗਿਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡੰਗਦੀ 

ਹੈ।ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ 

ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 
ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। - “ਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨ ਜਗਾਤਿ 

ਰਹੀ ਲਪਟਾ/ਇ //ਏਸ ਕ7 ਸੇਵਾ ਲੋ ਕਰੇ /ਤਿਸ਼ ਹੀ ਕਉ /ਫਰਿ 

ਥਾਇ/ ਗੁਰਨੁ/ਖ ਕੌਈ ਗਾਰਝੂ ਤਿਨ ਆਲੇ ਦ/ਲਿ ਲਾਈ 

ਪਗਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੫੧੦)। 

ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
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ਅਜਿਹੀ 'ਮਨਮੋਹਕ' ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜੱਗ 
ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਦੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠ ਗਏ ਹਨ -- ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੰਹਣ? 
/ਜਿਨੈ ਵਿਣੁ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ / ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗਰਮ/ਖ 

ਉਬਠੇਂ ਜਿਨਾ ਸਚ ਨਾ /ਚਡ ਲਾਇਆ /(ਗੁ. ਰੰ. ੬੪੩)। 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ 

ਵਸ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ 

- ਮਾਇਆ /ਕੈਸ਼ ਨੌ ਆਖੀਲ /ਕੇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ 
ਕਮਾ/ਇ/ ਦੁਖ ਸਲ ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਹੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾ/ਏ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੬੭)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਿਣਾਤਮਕ 

ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਨ 

ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਤੌਠੇਂ ਤਨੱਨੇ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਆਾਵਾ/ਹਿ 
ਅਲਕਾ ਨ ਲਪਣਾ ਜਾਈਂ ਰੋ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੫੬)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਸ (ਸੱਸ), ਜਾਲ, ਨਾਗਨ, 

ਸਰਪਣੀ, ਛਾਇਆ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਿਤ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲਿ 
(ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਢਹਿੰਦੀ 

ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ-ਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ (ਮਾਇਆ) ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਨਾਦਿ 

ਸੱਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
ਆਸਰੇ ਵਿਚ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕੋਈ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 

ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਉੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 

ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਆਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣ 

ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ ਜਾਣ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੩੭)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ “ਚੇਰੀ” ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ “ਠਾਕੁਰ” ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 

ਸੁਆਮੀ-ਸੇਵਿਕਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਸੇਵਿਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਸਮਾਨ 

ਮਾਇਆ 

ਨਿਰਉਤਪਾਦਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -- ਚੌਲ ੨7 ਸ਼ੰਵਾ ਕਗ/ਹਿ 

ਠਾਕਰ ਨਹੀ ਦੀਸੈ / ਪੌਖਰ ਨਰ /ਵਿਰੌਲੀਆ ਆਪਨ ਨਹੀੰ 

ਗੰਸੰ/(ਗੁ. ਗੰ. ੨੨੯)। 

ਮਾਇਆ ਨੂੰ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ 

ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਕ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਥੇ 

ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 

ਵਿਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੁਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਮ, 

ਕੋੱਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੁਰਮਤਿ, ਦੁਬਿਧਾ 

ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ 

ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ . 

ਅਗੋ' ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰ ਅਨੰਤ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ (ਰੂਪ) ਪ੍ਧਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚਿਤਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਮੱਸ਼ਟੀ ਰੂਪ 

“ਕੁਦਰਤ” ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਰੂਪ “ਅਵਿਦਿਆ” ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਪ੍ਰਭਾਵ-ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 

ਕੀ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

(ਮਾਇਆ ਮੰਹੇ ਦੋਵ ਸਡਿ ਦੇਵਾ - ਗੁ . ਗ੍ੰ . ੨੨੭)। ਸਾਰਾ 

ਸੈਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪਾਕਾਰ ਹੈ (ਸੰਸਾਰੁ ਆਇਆ ਮਹ 
ਹਹੈਠਾ - ਗੁ. ਗੰ. ੪੩੯) ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੀ ਛਾਇਆ 

ਹੈ - ਸਭਾ ਜਗੁ ਦੇਖਿਆ ਆਇਆ ਛਾ/ਇਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੩੫੪)। 
ਮਨਂਖ ਦਾ ਮਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ , ਪਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਧਕਾਰ ਤੋ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ 

(ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਮਾਇਆ ਮਰੈ - ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੩੪੨), ਤਦ 

ਤਕ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਤ- 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਮਾਇਆ ਤੋ' ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾ ਦਸੇ 

ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸ਼ਰਣ, ਹਰਿ-ਭਗਤੀ, ਨਾਮ-ਜਾਪ, ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ, ਆਦਿ। 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ' ਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਨੁੱਖ 

ਬਣਨ ਦਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



ਮਾਸਪੁਰੀ 

ਮਾਸਪੁਰੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਦਪੁਰ (ਏਮਨਾਬਾਦ) ਦਾ ਵਾਚਕ 
ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਜੌ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰੀ ਭਰ 

ਸਾਝ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੧ 

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ 

ਰੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਤਮਾ, 

ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਮਾਸਪੁਰੀ” (ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰੀ ਨਗਰੀ) ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਕਹੀ -- 

ਸਾਹਿਲ ਕੰ ਗੁਣ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਆਸ਼ਪੁਨੀ /ਵਿਓ ਆਲ 

ਮਸੌਲਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੭੨੨)। 
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ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ 63 ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 46 ਸਲੋਕ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ, 12 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ , ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅਤੇਂ ਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਮਲਕਾ 

ਨਗੰਦਾ ਤਥਾ ਚੰਦ ਹੜਾ ਸ਼ੋਹੀਆ ਕਾ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣ7/ 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕ ਜਾਤਿ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ 

ਸੋਹੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਚੰਦ੍ਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰਕਢ 

ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਬਲ ਉਤੋਂ 

ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕ 

ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਚੰਦ੍ਹੜਾ ਨੇ ਚੁਗ਼ਲੀ ਖਾ ਕੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਚੰਦ੍ਹੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਬੜੀ 

ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜੋ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। “ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਸ ਵਾਰ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ 

ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਸਥਾਨ 

ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਜ “ਪੁਰਾਤਨ 

'ਜਨਮਸਾਖੀ” (ਸਾਖੀ 43) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਖਣ 

ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਅਨਭੀ ਸਰੇਵੜੇ ਪ੍ਤਿ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 

ਵਿਸ਼ੇ-ਯੋਜਨਾ, ਭਾਵ-ਗੰਭੀਰਤਾ, ਚਿੰਤਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ 

ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਦੀ ਪੌੜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ 

ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਧਾਨ 

ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਬਧੀ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀ 

- ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਭੂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਢੰਗਾਂ 
ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 

ਅਨੌਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਭੋਗ-ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਨਾਮ- 

ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਤਰਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਵਿਦਿਆ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ , 

ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ 

ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀ' ਹਨ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਰਮ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 

ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ 

ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜਾਤਿ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ 

ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲੋ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ' ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 

ਅਤੋ ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ 
ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 

ਦਾ ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਚਿਤ੍ਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੱ 

ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ 

ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਉੜੀ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ੍ਰਾ-ਸੰਬੈਧੀ ਇਕ-ਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ 

ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ, ਚੌਦਵੀ' ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਉੜੀ- 

ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋ ਤੋ' ਸੱਤ ਤਕ 

ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਕ-ਗਿਣਤੀ ਵੀ 

ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਰਜ 



ਮਾਝ ਰਾਗ 

ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕ 

ਨੇੜੇ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਸਲੌਕ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੰਡਨ- 
ਮੰਡਨ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। 
ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਝ ਰਾਗ : ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕ-ਧੁਨਿ 
ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਸੈਗੀਤ 
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਥੇਂ 
ਲੋਕ-ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ, ਲੋਕ-ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਲੌਕਿਕ ਉਪਮਾਨਾਂ 

ਅਤੋਂ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕ-ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 

370 ਮਾਝ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬਾਕੀ ਦੇ 43 ਚਉਪਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੋਭ ਮੌਰਾਮਨੁ ਲੌਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈਨਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੈਤ ਵੀ 

ਸਾਰੇ ਚਉਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰਿ-ਮਿਲਨ ਦੀ 

ਤੀਬਰ ਲੋਚਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਉਣ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਾਮ- 

ਜਪਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਅਤੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ-ਮਈ ਸ਼ੈਲੀ 

ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿ੍ਛ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੰ; ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਤੂੰ ਪੌਡ ਸਾਥ ਤੌਗੀ ਫੂਲ / ਤੂੰ ਖਸਮ ਹੋਆ 

ਅਸਬੂਲੀ / ਤੂੰ ਜਲਿ ਤੂੰ ਫੇਨੁ ਝਦਬੁਦਾ ਤਾਧਾ /ਸਨ ਆਵਰਾ 
ਨ ਭਾਲਐ ਜਉ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੦੨)। 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਔੜਵ ਜਾਤਿ ਦਾ ਇਹ 

ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮੌਲਿਕ 
ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਯੁਗ- 

ਚਿਤ੍ਣ ਬੜੇ ਸਜੀਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੁੰਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਸ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਇਸ 

ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਹੈ। 

ਮਾਝ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ 50 ਚਉਪਦੇ , 
30 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇਕ ਬਾਰਹਮਾਹ, ਇਕ ਦਿਨ-ਰੈਣਿ ਅਤੇ 

ਇਕ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਕੁਲ 50 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 
ਸੱਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਉਸਤਤ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ 
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ 

ਤਾਂਘ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ -- ਹਨਿਜਨ ਸ਼ੰਤ /ਮਲਹੁ ਮੰਰੋਂ ਭਾਈ / 
ਮੌਰਾ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਸ਼੍ਹ ਮੈਂ ਭੁਖ ਲਗਾਈ /(ਗੁ . ਗੰ. ੯੫)। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ 

ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜੋਤਿ ਦਾ ਵਾਸਾ 

ਕੁਲ 39 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 

ਮੰਨਣ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ 32 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਵਿਚੋਂ 31 ਵਿਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਨੌ“ ਪਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਨ 

ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 

ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਮਾਇਆ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦਾ 

ਕਾਰਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- ਦੇਵਾੰ ਦੇਵਾ ਮੁਲ ਹੈ ਆ7/ਇਆ/ 
ਸੰਮਤ ਸ਼ਾਸਤ /ਜੰਨੇ ਉਪ/ਇਆ। ਕਾਮ ਨੱਧ ਪਸਰਿਆ 

ਸੰਸ਼ਾਨੇ ਆਇ ਜ਼ਇ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੨੯)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਅਤੇ ਸੈਸਥਾਪਕ 
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਚਾਰ ਵਿਚ ਅੱਠ 

ਅੱਠ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਨੌ ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ - ਮੰਦਾ ੭/ਲੈ ਨ ਉਪਜਿਓ ਤਨੇ ਸਚ 

ਕਾਰੈ ਲੰਗ ਜੀਓ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੩੨)। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ 



ਮਾਧਉ/ਮਾਧੋ 

ਬਾਰਾਮਾਹ, ਦਿਨ ਰੈਣਿ ਅਤੇ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ। 

ਮਾਧਉ/ਮਾਧੋ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ' ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਿਕ 

ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ (ਧਵ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਹ ਯਦੁਵੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਮਧੁ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੱਧ- 

ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, 
ਜਿਵੇਂ - ਆਧਉ ਗੰਨੇ ਹਨ ਹਨ ਮਮ ਕਹੀਐ / ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ 

ਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ੁਆਨੀ ਜਿਉਂ ਰਾਥ੍ਹ ਤਿਉਂ ਰਹੀਐ (ਗੁ. ਗ੍ੰ . 

੨੧੬)। 

ਮਾਧਵਾਨਲ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਦਰਜ 
“ਰਾਗਮਾਲਾ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਸੈਬਧ ਮਾਧਵਾਨਲ-ਕਾਮਕੰਦਲਾ ਦੇ 

ਰੋਮਾਂਸ 'ਮਾਧਵਾਨਲ ਸੈਗਤਿ' ਦੇ ਕਵੀ ਆਲਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 

ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਧਵਾਨਲ 
ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਪ੍ਰੇਮ-ਆਖਿਆਨ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਸੰਬੋਧਿਤ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ 'ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਤੀਸੀ” ਵਿਚ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਪੁੱਤਲੀ ਦੇ ਦਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਧਵਾਨਲ 

ਸਰਵ-ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮ-ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਚੰਡ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, 
ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਮਸੇਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ 

ਅਤੇ _ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ 

ਦਵਾਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਰਪਾਲ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨ 

ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਮਿ੍ਿਦੰਗ ਦੇ ਤਾਲ 'ਤੇ ਨਚ ਰਹੀ 

ਕਾਮਕੰਦਲਾ ਦੇ ਨਾਚ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ 

ਸ੍ਰਿਦੰਗ-ਵਾਦਕ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ 

ਦਵਾਰਪਾਲ ਨੂੰ ਦਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਤੱਥ 

ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਧਵਾਨਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 

ਬੁਲਾ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਸਤ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ 

ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ । ਫਿਰ ਕਾਮਕੰਦਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਰਤ ਦਾ 

ਨ ਮਾਧਵਾਨਲ 

ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

ਮਾਧਵਾਨਲ ਉਸ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ 
ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ 

ਦਿੱਤੇ । 

ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਕਾਮਕੰਦਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਣ 
ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਧਵਾਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋ 

ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਕੰਦਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। 

ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਧਵਾਨਲ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ 

ਲਈ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ। 

ਮਾਧਵਾਨਲ ਭਟਕਦਾ-ਭਟਕਦਾ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਵਿਚ 

ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਾਰਾ 

ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਕ ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ 

ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਵਾਰ ਉਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਰਾਜਾ 

ਬਿਕੁਮਾਦਿਤ੍ਯ ਨਿੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ 

ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਤ ਮਾਧਵਾਨਲ ਨੂੰ ਲਭਵਾਇਆ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ 

ਮਾਧਵਾਨਲ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਮਕੰਦਲਾ ਤੋ" ਬਿਨਾ 

ਮਾਧਵਾਨਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਲ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨ ਵਿਖਾਈ। 

ਰਾਜਾ ਬਿਕੁਮਾਦਿਤਯ ਨੇ ਕਾਮਕੰਦਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਕਾਮਾਵਤੀ ਨਗਰੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਈ । ਪਰ ਯੁੱਧ ਆਰਭ ਕਰਨ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਕੌਦਲਾ ਦਾ 

ਸਿਦਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੈਦ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਕੰਦਲਾ ਦੇ 

ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮਾਧਵਾਨਲ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ 

ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਮਕੰਦਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ 

ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਾ ਬਿਕ੍ਰਮਾਦਿਤ੍ਯ ਨੇ ਜਦੋ ਵਾਪਸ 

ਪਰਤ ਕੇ ਮਾਧਵਾਨਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ 

ਰੋ ਕੇ ਡਿਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੋ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੇ 

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਵਜੋ ਰਾਜਾ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਨ 

ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਬੇਤਾਲ 
ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਤੋ' ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਹਾਂ 

ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੁਮਾਦਿਤ੍ਯ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 

ਉਕਤ ਮੂਲ-ਕਥਾ ਵਿਚ ਕਵੀ ਆਲਮ ਨੇ 



ਮਾਂਧਾਤਾ 

“ਮਾਧਵਾਨਲ ਸੈਗੀਤ” ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ 

ਅਤੋ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ (ਛੰਦਾਂਕ 63 ਤੋ 72 ਤਕ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ 

ਹੈ। 

372 ਮਾਨਸਰੰਵਰ 

ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਿ੍੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇਂ ਸਵਰਗ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਦ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ 

ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨ ਮੰਨਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਇੰਦ ਦੇ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰਨ 

ਮਾਂਧਾਤਾ : ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਇਕ੍ਸ਼ਵਾਕੁ 

ਵੌਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੁਵਨਾਸ਼੍ਹ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪ੍ਤਾਪੀ 

“ਤੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਲਵਣਾਸੁਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਮਾਂਧਾਤਾ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਵਣਾਸੁਰ ਨਾਲ ਘੋਰ 

ਅਤੇ ਚਕਰ ਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 

ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆਨ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ 

ਆਖਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾੜਾ ਗੌਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਦੂਜੇ ਆਖਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਯੁਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ 
ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਅਨੇਕ 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਪ ਅਤੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਥਕਿਆ ਹੋਇਆ ਚ੍ਯਵਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਜਾ 

ਪਹੁ ਚਿਆ। ਉਸ ਸਮੇ' ਰਿਸ਼ੀ ਬ੍ਯਵਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਸੈਤਾਨ- 

ਉਤਪੱਤੀ ਲਈ ਘੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕਰਕੇ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ 

` ਕੀਤੇ ਜਲ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਰਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ 

ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋ ਰਿਸ਼ੀ ਨ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ 

ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣ ਲਈ ਕਲਸ਼ ਦਾ ਜਲ ਪੀ ਲਿਆ; ਉਦੋ ਹੀ 

ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਤੋ” ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਕ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦ 

ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ 

ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ 

ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉੱਗਲ ਚੁਸਾਉ'ਦਿਆਂ 

ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੀਵੇਗਾ। (ਮਾਮ੍ ਅਯੈ ਧਾਤਾ)। ਇਸ 

ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ “ਮਾਂਧਾਤਾ” (ਮਾਂਧਾਤ੍ਰ) ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਿਤ੍ ਕਥਾ 'ਮਾਂਧਾਤਾ” ਨਾਂ ਦੀ 

ਵਿਉੱਤਪੱਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਮਾਂਧਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ 

ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਲੜਕੀਆਂ ਸੌਭਰੀ 

ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਇਸ ਰਾਜਾ ਦਾ ਤਪੋ-ਸਥਾਨ 

ਝੀਲ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਾਂਧਾਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਿਗਵੇਦ” ਦੇ ਇਕ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ' (ਉੱਤਰ-ਕਾਂਡ/67) ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂਧਾਤਾ ਅਯੋਧਿਆ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲਵਣਾਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ 

ਮਾਂਧਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਭਟ ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਂਧਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਕ ਵਰਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ - ਆਂਧਾਤਾ 
ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੌਨ ਚਕ੍ਹਾਵੰ ਕਹਾ/ਇਓ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੯੦)। 

ਮਾਨਸਰੋਵਰ : ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ 
ਝੀਲ ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਲ ਸਮੁੰ ਦਰ-ਤਲ ਤੋ 

ਲਗਭਗ 15000 ਫੁਟ ਉੱਚਾਈ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 50-60 ਮੀਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 

“ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਕੋਸ਼' ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 200 ਵਰਗ- 

ਮੀਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਿਥ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। 

ਇਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ 

ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ' ਗੈਗਾ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 

ਤੀਜੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹਨ। 

“ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ' ਸਮੁੰਦਰ ਸਵਰਗ ਤੋ” 

ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਡਿਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ 

ਚਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ 

ਅਥਵਾ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ 

ਪ੍ਕਾਰ ਹਨ -- ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਅਰੁਣੌਦ , ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਿਤੋਦ, 

ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਮਹਾਭਦ੍ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮਾਨਸ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ 

ਵਿਚ ਇਸ ਝੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ 

ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਯੋਗ-ਮਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਹਕਰਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - 

ਸੋਂ ਬ੍ਹਮੀਡਿ /ਪੰਡਾ ਸੌ ਜਾਲੁ / ਮਾਨਸਰੋਵਾਰ ਕਰੇ 'ਇਸ਼ਨਾਨੁ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੬੨)। 



ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ 

ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ : ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 
ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ (ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ) ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ' ਖੁੰਝ ਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਮਾਨਵ 

ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਉਪਯੋਗ 

ਕਰਨਾ ਪਰਮ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ -- ਕਥਨ ਆਨਸ਼ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭਾ ਹੈ 

ਹੋਇ ਨ ਝਾਠੈ ਬਾਰ/ ਜਿਉਂ ਸ਼ਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭ/ਇ /ਗਿਗ/ਹਿ 

ਝਹੁ/ਰ ਨ' ਲਾਗਾ/ਹ ਡਾਰ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੬੬)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ 

ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ 

ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਸਰਬ ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਜੂਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਸੇ 

ਦੀ ਪ੍ਭੁਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਨਹੀਂ 

ਚਲਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖ 

ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਲਖ ਚਉਂਰਾਸੀ ਜੰਨਿ ਸਬਾਈ / ਆਣਸ਼ ਕਉ 

ਪ੍ਰਡਿ ਛਲ ਵਡਿਆਈ?/ /ਏਸ ਪਉੜਾੰ ਤੋੰ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ ਸੋਂ 

ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖ ਪਾਇਦਾ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੦੭੫)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕੋਂ ਇਕ ਅਵਸਰ 
ਮਾਨਵ-ਜਨਮ ਹੈ , ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਥਵਾ 

ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ -- ਭਈ ਪਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੌਹੁਰੀਆ/ 

ਗੋਬਿੰਦ /ਲਣ ਕਾ /ਇਹ ਤੌਗੀ ਸ਼ਨੀਆ / ਆਵਾਂਡੇ ਕਾਜਾ ਤੌਰ 

/ਕਾਤੀ ਨ ਕਾਮ/ ਮਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੰਵਲ ਨਾਮ/(ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ.੧੨)। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ' ਥਾਂ ਉਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਬਾੜਾ ਦੋਲੈ ਹਿਆਨੁ ਧਾਰ 
ਜਲਤਾ ਸਭਿ ਮ੍ਰਿਥਵ /ਦ/ਸਿ ਆਈ/ (1/24)। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਉਦੋ' ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸੜ 

ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 

ਸੁਧਾਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ- 

ਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਕੁਮਾਰਗਗਾਮੀ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ 

ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ 
ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਧਾਰ 

ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਜ਼ਗਤ 

ਜ਼ਲੰਦਾ ਗੱਖਿ ਲੰ ਆਪਣਾ /ਕੇਰਧਾ ਧਾਰ / /ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ 

ਉਥਣੈ ਤਿਤੈ ਲੰਹ ਓੱਝਾ/ਨੇ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੮੫੩)! 

“ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ 

ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋ” 

ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੈਦ ਦੇ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਵੰਦੁ ਸ਼ਲ/ਇਆ ਵੰਦਗ? ਪਕੜ ਢੰਢੌਲ 

ਬਾਂਹ / ਭੋਲਾ ਵੰਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਕਰਕਾ ਕਲੰਜੌ ਮਮੰਹ /(ਗੂ . ਗੰ. 
੧੨੭੯)। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕ ਸੀ, 
ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਸ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ 

ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਲੌਕ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਕ/ਲ 

ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸ਼ਾਈ ਧਰਨ ਪੰਖ ਕਰੈ ਉਡ/ਭੇਆ/ ਕੂੜ " 

ਅਸਾਵਸ਼ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੇਂ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚਾੜਿਆ/ ਹਉਂ 

ਭਾਲ /ਵਿਕੁੰਨਨੰ ਹੋਈ / ਆਧੌਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ / ਵਿਚ ਹਉਮੈ 

ਕਾਰੈ ਦੁਖ ਰੌਈੰ / ਕਹੁ ਨਾਨਕ /ਕੇ/ਨੇ /ਲਿਹਿ ਗਤ ਹੋਈ /(ਗੁ . 

ਗੰ. ੧੪੫)। 

ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾ ਹੈ ਸਚ ਦੀ 

ਭਾਲ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਚ ਦੀ ਭਾਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੇ ਵਲ ਸਚ ਹੀ 
ਹੈ - ਸ਼ਚ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢ ਧਇ/ ਨਾਨਕਾ 

ਵਖਾਣੀ ਬ਼ੋਨਤਾ /ਜੈਨ ਸਚੁ ਪਲੰ ਹੋਇ/(ਗੁ . ਗੰ. ੪੬੮)। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਾਣੀ 'ਜਪੁਜੀ” 

ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ - 

ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਯੋਗ ਬਣੇ ਅਤੇ 

ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ - ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ /ਕਵ ਕੂੜੇ ਤੁਟੈ 

ਪਲ / ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤਿਕ ਉੱਤਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੇ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਹਕਨ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ 

ਿਖਿਆ ਨਾਲ/ 'ਸਚਿਆਰ” ਬਣਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤਿ 

ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ - ਸਵ /ਜਿਵ ਹੁਕਮ /ਤਾਵੈ /ਤਿਵ ਕਾਰ/ 

ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ ਵਣ, ਮਨਨ, 
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ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ -- ਜਿਨ? 

ਨਾਨ' ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕ/ਤਿ ਘਗੱਲ / ਨਨਕ ਤੇ ਮੁਖ 

ਉਜਲੇ ਕੌੜੀ ਛੁਟ ਨਾਲਿ/(ਗੁ. ਗੁੰ. ੮)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਲਈ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਵੇਈ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਪਰੈਤ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਸੰਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ - ਨਾ 

ਕਾਂਈਂ /ਹੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਈ ਮੁਸਲਮਾਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਥਾਂ 

ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ-ਮਨੁੱਖ ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ` ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਨਾ ਹਮ /ਹੈਂਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ / 
ਅਲਹ ਰਾਮ ਦੇ /ਪੰਡ ਪਰਾਨ/(ਗੁ. ਗ੍ੰ. ੧੧੩੬)। 

ਇਸ ਵਿਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ 
ਸਮਭਾਵ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
“ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- /ਹੈਂਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਊਂ 

ਰਾਫੋਜੀ /ਇਮਆਾਮ ਸ਼ਾਛੀਂ ਮਆਾਨਸ਼ ਕੀ ਜਾਤਿ ਸਬੈ ਏਕ 

ਪਹਚਾਨਲੋ /... ਏਕਾ ਹੰ ਕੀ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ਭਾ ਹਾੰ ਕਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਏਕਾ ਏਕਾ 

ਗੰ ਸ੍ਰਪ ਸਬੈ ਏਕੈ ਜੋਤਿ ਜਾਨਲੋ/(85)। ਸਭ ਵਿਚ ਇਕੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਕੋ 
ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਧ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਸਭ 

ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ 

ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ 
ਬਿਨਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ 

ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ 
ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ 

ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 

ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ 

ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਥਾਂ 

ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦਾ 

ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ - ਖੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ 

ਕਾਉ ਸ਼ਾਝਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੭੪੭)। ਆਸ਼੍ਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤਿ ਵੀ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 
ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੈਨਿਆਸ ਵਲ 
ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ 

ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਨਵੀ 
ਗੁਣ ਹੈ -- ਗੁਰ ਪਹਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ / ਤਾਕੋਂ //ਲਿ ਨ 

ਲਗੀਆਂ ਪਾਇ/ ਘੱਲ ਖ7ਇ ਭਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ/ ਨਾਨਕ 

ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ/ਹ ਐਇ/(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੧੨੪੫)। 

ਗਿ੍ਹਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦਸਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸੰਬੈਧ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰਜ ਉੜੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ 

ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ , ਸਗੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਧਨ /ਮ੍ਰ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨੁ' 

ਬ/ਹਨ' /ਏਕਠੰ ਹੋਇ/ ਏਕ ਲੋ/ਤਿ ਵੌ/ਇ ਨਗ ਧਨ /ਪ੍ਰਿ 

ਕਹੀਲ ਸ਼ੋਇ/(ਗੁ . ਗ੍ੰ. ੭੮੮)। 
ਪਰਾਇਆ ਹਕ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ 

ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ 

ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭੈੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -- ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਨੂਅਰ 

ਸ਼ ਗਾਏ / ਗੁਰ ਪਹਰ ਹਾਆ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮ਼ੁਰਦਾਰ ਨ ਥਗਇ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੧)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ” ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਅਥਵਾ ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ' ਸੰਤੁਸ਼ਟ 

ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਰੀ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ - ਐਸ਼ 

ਜਨ /ਵਿਰਲ ਸੰਸ਼ਾਰੇ / ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੁ ਵਚਾਗ/ਹਾ ਰਹ/ਹਿ /ਨਿਰਾਰੇ / 

ਆਪਿ ਤਗ/ਹ ਸ਼ੰਗ/ਤਾ ਕੁਲ ਤਾਗ/ਹ /ਤਨ ਸਫ਼ਲ ਜਨਮੁ ਜਗਾ 

ਆਇਆ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੩੯)। 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣ 

ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਪੱਖਾਂ ਉਤੋਂ ਝਾਤ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ 



ਮਾਰਕੰਡੇ (ਮਾਰਕੰਡੇਯ), ਰਿਸ਼ੀ 

ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਾਰਕੰਡੇ (ਮਾਰਕੰਡੇਯ), ਰਿਸ਼ੀ : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ 
ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਅਤੇ “ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ” ਦੇ ਰਚੈਤਾ 

ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਰਿ੍ਕੰਡੁ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। 
“ਮਾਰਕੰਡੇਯ-ਪੁਰਾਣ” (1/49) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਗੂ 
ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਿਆਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋ 

ਧਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਤਾ 

ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੁ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀਂ ਨਿਯਤਿ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 

ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਿ੍ਿਕੰਡੁ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਿ੍੍ਕੰਡੁ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਮਨਸ੍ਰਿਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਕੰਡੋਯ 

ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

“ਨ੍ਿਸਿੰਘ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਮਿ੍ਕੰਡੁ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ 

ਜੋਮਦਿਆਂ ਹੀ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 

ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਦੋਵੇ' ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 

ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿਣ ਲਗੇ । ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ-ਗ੍ਰਸਿਤ ਵੇਖ 

ਕੇ ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਤੋੱ 

ਚਿਰ-ਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

“ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਰ-ਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ 
ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਉਤੇ , ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 

ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਲਪ-ਆਯੂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਸੋ' ਇਸ ਨੂੰ ਵਰ 

ਦਿਵਾ ਕੇ ਲੈਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 

“ਧੂਮਾਵਤੀ” ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਵੇਦਸ਼ਿਰਾ ਨੇ 

ਜਨਮ ਲਿਆ। 

ਚਿਰ-ਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ 

ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਟੀਆ ਨ ਬਣਾਈ, ਬਸ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕੱਖਾਂ 

ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੂਨਾਂ ਰਖ ਕੇ ਧੁਪ ਅਤੇ 

ਵਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - 

ਗਹਗੀ ਕਾਰੇ ਕੈ ਨਵ ਖੁਦਾਈ ਉਪਾ/ਰੈ ਮੰਡਾਪ ਛਾਏ /ਆਰਕੰਡੇ' 
ਤੌ ਕੌ ਆਹਿਕਾਈੰ /ਜਿਨੇ /ਤ੍ਿਣ ਘਰ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ /(ਗੁ. ਗੰ . 
੬੯੨)। 

ਮਾਰਫਤਿ : ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਚਤੁਰੈਗ ਮਾਰਗ ਦਾ ਤੀਜਾ 
ਪੜਾ - 'ਮਾਰਫ਼ਤਿ'। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਇਸ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮਾਰਫ/ਤ ਮਨੁ ਮਾਰਹਾ 
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ਅੜਦਾਲਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੮੩)। 

ਮਾਰਵਾੜ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਰੂ-ਭੂਮੀ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਉੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੋਰ- 

ਜੋਧਪੁਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ 
ਅਧਿਕਤਰ ਇਲਾਕਾ ਰੇਤੀਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੀ ਅਥਵਾ 

ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਜੋ' ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ 
ਤੁਲਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਉਪਮਾਨ 
ਵਰਤਿਆ ਹੈ - ਮਾਰਵਾ/ੜਿ ਜੰਲੋ ਨਨ ਛਾਲਹਾ ਸੇਲ 

ਬਾਲ਼ਹਾ ਕਰਹਲਾ //ਜਉਂ ਕੁਰੰਕ /ਨਿਸੇ ਨਾਦ ਬਾਲ਼ਹਾ /ਤਿਓਂ 

ਮੰਰੈ ਮਨਿ ਰਾਆਈਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੬੯੩)। 

ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੩ : ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 22 
ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ 

ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਆਖ਼ੀਰਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨਾਲ 47 ਸਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਉੜੀ ਅੰਕ 2, 13 ਅਤੇਂ 

14 ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ- 

ਦੋ।47 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 18, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 

ਦਾ ਇਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 23, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ 

ਅਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ; ਦੋ ਤੋ ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 

ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ 

ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਠੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਨਾਂਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ 

ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ- 

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ' ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ- 

ਵਿਹੂਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜਵੂਦ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਸੈਚਾਲਕ ਹੈ। 

ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ 
ਲਿਖੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 23 



ਮਾਰੂ ਰਾਗ 

ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ 

ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 27ਵਾਂ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ 
ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਜਨਤੇ ਪੰਚ ਬੰਰਾਈਆ 

21ਵੀਂ ਅਤੇ 22ਵੀ' ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ 

ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਹੈ।ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ “ਡਖਣੇ” (ਵੇਖੋ) ਪਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ। ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੂਰਬੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 

ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 
ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ 

ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ- 
ਕਵੀ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 

ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਚਾਹਨਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾਮਈ ਸ਼ੈਲੀ 
ਵਿਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਧ- 

ਸੰਗਤਿ ਦੇ ਸੈਪਰਕ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ : ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਖਾੜਵ ਜਾਤਿ ਦਾ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕੱਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 

ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਾਧਾਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਫਲ ਮਨੂ /ਇਹਾ ਰਾਗ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੪੨੫)। 

ਮਾਰੂ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 60 

ਚਉਪਦੇ (ਦੋ ਅੰਜਲੀਆਂ ਸਮੋਤ), 20 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ (ਦੋ 

ਅੰਜਲੀਆਂ ਸਹਿਤ), 62 ਸੋਲਹੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਮ. ੩, ਅਤੇ 

ਇਕ ਵਾਰ ਮ. ੫ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 

ਕੁਲ 16 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੇ , ਇਕ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇਕ ਜੈਂਦੇਵ ਦਾ ਅਤੇ ਦੌ ਭਗਤ 

ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਹਨ। 

ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਕਰਣ ਦੇ ਕੁਲ 60 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋ 

12 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੁਪਦੇ, ਇਕ 

ਤ੍ਰਿਪਦਾ, ਸੱਤ ਚਉਪਦੇ , ਇਕ ਪੰਚਪਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਛਿਪਦਾ 

ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ' ਚਉਪਦਿਆਂ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ-ਇਕ 

_ ਸਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਦੋਵੇ' ਪੱਖ 

ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਫਲਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ' ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੰਯੋਗੀ ਬਿਰਤੀ 

ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ “ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ 

“ਮਨਮੁਖ”। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਨ ਹੈ, ਯੋਗ ਆਦਿ ਹੋਰਨਾ 

ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ 

ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ 

ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 
ਜਾਂ ਵੀਰ ਰਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 
ਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਵੀਰਰਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ 
ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਰਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਭੇਦ ਹਨ -- ਮਾਰੂ-ਕਾਫ਼ੀ, ਮਾਰੂ-ਦੱਖਣੀ ਆਦਿ। 

ਰਾਹੀ' ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਚਿੱਤ 
ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਅੱਠ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਚਾਰ- 
ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ 

ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਸਾਧ- 
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ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ 32 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ 

“ਅੰਜਲੀ” ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਇਕ ਚਉਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਪਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ 30 

ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌ ਦੁਪਦੇ, 19 ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪੰਚਪਦੇ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤ 

ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ 

ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ 

ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਤਰ 
_ਗਏ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਸਾਧਕ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਡੋਲ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 

ਨੌਵੇ' ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੁਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ 

ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਤਿ ਅਰੁਚੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ - ਸ਼ਫਲ ਜਨਮ ਨਾਨਕਾ 

ਤਝ ਹੂਆ ਜੌ ਪ੍ਰਭਾ ਜਸ ਸੈ ਪੰਗਾ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੦੦੮)। 

ਕੁਲ 20 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ 

ਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ, ਨੌ ਅਤੇ ਬਾਜ੍ਹਾਂ 
ਪਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਵਿਅਰਥ ਦਸੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ 

ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹਉਮੈ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ 

ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢ੍ਰੌਤ-ਭਾਵ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨਿਖਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿ੍ਹਸਥ-ਧਰਮ ਸ੍ਰੋਸ਼ਠ ਹੈ। ਪ੍ਮਾ-ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਸ-ਪਦੀ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 

ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। 

ਦੋ ਅੰਜਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ, 

ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਦ-ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਹਿਣ 
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ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਣ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 

ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ 

ਨਾਲ ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 
ਸੋਲਹੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਕੁਲ 62 ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚੋ' 22 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਚ 15 ਪਦੇ, 

12 ਵਿਚ ਸੋਲਹਾਂ ਪਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਚ 17 ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਕ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ 

ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ-ਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਹ 

ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋ ਸਗੁਣ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇਂ 24 ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 

ਰੈ।ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ 

ਮਨ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੈਯੋਗ ਦਾ 

ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਦਦ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰੀਮ, 

ਅਗੋਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੋ ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੋਧ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 14 ਸੋਲਹਿਆਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ 

ਵਿਚ ਨੌਂ, ਚਾਰ ਵਿਚ 15, ਸੱਤ ਵਿਚ 16, ਇਕ ਵਿਚ 17 

ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ 21 ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 

ਅਨੌਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਲੋਂਪ, 

ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਸਰਵ-ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਤੋਗੀੰ ਕਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ/ ਅਚਰਜ ਰੂਪਾ 
ਵਡਾ ਵਡਿਆਈ / ਭਗਤ ਦਾਨੁ ਮੰਗੀ ਜਨੁ ਡੋਰਾ ਨਾਨਕਾ 

ਬਲਿ ਝੱਲ ਜਾਵਣਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੮੬)। 

ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਅਤੇ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ 



ਮਾਲਾ 

ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਹਨ। ਰੇ 

ਕਬੀਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ, ਕਰਮ- 

ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਣਾ 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉ'ਕਿ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤ ਨੂੰ 

ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਨੇ 

ਯੋਧਾ ਵਾਂਗ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਪਛਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਸੂਰਾ ਸੌ ਪਹਿਚਾਨਨੋਨ 

ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੋਤਾ/ ਪਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਾਟੇ ਮਰੈ ਕਥਨੂ ਨ 

ਛਾਡੀ ਖੌਤਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੦੫)। ਕਬਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ। 

ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਵ 

ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ-ਵਿਹੂਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ, 
ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇਥੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਯੋਗਿਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਸੰਤ 

ਕਬੀਰ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣ 
ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤਿ- 

ਪਾਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਥਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰ- 
ਹੀਨ ਦਸ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਵਸਤੂ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਮਾਲਾ : ਜਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਜਪਨੀ ਅਥਵਾ ਸਿਮਰਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਗੰਡਿ ਆਲਾ ਓਰ ਅੰਤਰ 
ਧਾਰੈ / ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੂ /ਨਿਵਾਰੈ/(ਗੁ . ਗੰ . ੩੮੮)। 

ਮਾਲੀਗਉੜਾ ਰਾਗ : ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ 
ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ, ਪਰੈਤੂ ਅਪ੍ਚਲਿਤ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 
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ਮਿਲਦਾ। ਮਾਰੂ ਠਾਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ 

ਨਾਮਾਂਤਰ 'ਮਾਲੀ ਗੌਰਾ” ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 
ਕੁਮ ਵੀਹਵਾਂ ਹੈ। 

ਮਾਲੀਗਉੜਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਬਿਨਾ 
ਉਪ-ਸਿਰਲੋਖ ਦੇ 14 ਚਉਪਦੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। 

ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ 
ਚਉਪਦਿਆਂ ਦੇ ਛਕੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨੋ ਹਟ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ 

ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਠ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ 

ਦੁਪਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਚਉਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਭਟਕਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ 

ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ 

ਪ੍ਭੂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 

ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -- ਏਕਲ /ਚੰਤਾ ਰਾਸ ਅਨੰਤਾ ਆਉ ਤਜਾਹ 

ਸਭਾ ਆਸ਼ਾ ਨੇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੮੮)। 

ਮਿਹਰਬਾਨ-ਸ਼ਾਖਾ (ਟੀਕਾਕਾਰੀ) : ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 
ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਆਰੈਭ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ 
ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਭਤੀਜੇ ਸੋਢੀ ਮਨੋਹਰਦਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਗੁਰੂ- 
ਗੱਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ 

ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮਸਾਖੀ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੈਦਰਭ 

ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਪਿਛੋ 

ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ/ਅਨੁਯਾਈਆਂ --ਹਰਿਜੀ ਅਤੇ ਚਤੁਭੁਜ 

ਆਦਿ- ਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ/ਪਰਮਾਰਥ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ 
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ਰਖਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੁਰੂ-ਪਰੈਪਰਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 
ਕਾਰਣ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਟੀਕੇ/ਪਰਮਾਰਥ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ ਕਰ ਸਕੇ , ਪਰ ਉੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮਹੱਤਵ 

ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ/ਪਰਮਾਰਥਾਂ ਦੀ 

ਨੁਹਾਰ ਅਦ੍ੈਤਵਾਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੀ 'ਸਚਖੰਡ ਪੋਥੀ” 

(ਰਚਨਾ-ਕਾਲ -- 1696 ਬਿ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਪਦਿਆਂ, 

ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਣ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਰਤਮਾਨ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਨੀਝ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 

ਉਥਾਨਿਕਾ ਰਾਹੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਤੇ 

ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋ ਬਾਦ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ 

ਸੂਚਕ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 
ਪਰਮਾਰਥ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 

ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦਰਸਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੂਕ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗੇ ਲਿਖੀ ਟੂਕ ਵਿਚਲੇ 
ਸਾਜਕ, ਪੰਚ, ਵਸਤੂ , ਮੇਲ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਹਮ ਘਰ ਸ਼ਾਜਨ ਆਏ /ਸਾਚੈ ਮਲਿ ਮਿਲਾਏ / 

ਸਹਜਿ ਜਲਾਏ ਹਰੈ ਮਨ ਭਾਏ ਪੰਚ ਆਲੇ ਸਝ ਪਇਆ? 

ਸ਼ਾਈਂ ਵਸ਼ਤੁ ਪਰਾਪਤ ਹੌਂਈ /ਜਿਸ਼ ਸਤ ਅਨੁ ਲਾ/ਇਆ/ 

ਅਨਾਦਨੁ ਮੰਲ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਘਾਹ ਮੰਦਰ ਸ਼ੋਹਾਏ / 

ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਧ/ਨੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੰ ਹਮ ਘਰੇ ਸ਼ਾਜਨ ਆਏ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੭੬੪)। 

ਤਿਲੁ ਕਾ ਪਰਮਾਰਥ - ਤਾਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬਦੇਂ ਨਾਨਕਾ ਜਾ 

ਕਹਿਆ /ਜਿ ਹਮ' ਘਰ ਸ਼ਾਜਨ ਆਏ / ਸਿ ਕਉ/ਟਿ ਸ਼ਾਜ਼ਨ 
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ਲਾਏ ਤਬ ਏਸ਼ ਕਾ ਮਨ ਸਹਜ ਸ਼ਥ ਹੋਆ/ ਜਬ ਏਹਾ 

ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਖਲਾਲ਼ ਹੋਆ ਤਝ ਏਹੁ ਪਰਮੰਸ਼ਰ ਕਉ ਖਾਨ / /ਜਿਨਹੁ 

ਪੰਚਹਾ ਏਹੁ ਪਰਮੰਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੂਲਾ ਥਾ /ਤਨਨੁ ਤੇ ਏਹ ਛੂਣਾ/ 
/ਨਹੁ ਪੰਚਹੁ ਕਾ ਏਸ਼ ਕਉ ਡ੍ਰ ਥਾ /ਨ ਓਹ ਕਉ ਆਇ 

/ਮਿਲੇਂ //ਇਕਲਾਲ਼ੂ ਹੋਆ ਤਲ ਏਹੁ ਖੁਸੀ ਹੋਆ / /ਜਿਸ਼ ਵਸ਼ਤੁ 

ਨੂੰ ਏਹ ਜੀਉ ਚਾਹਦਾ ਥਾਸ਼ਾ ਵਸਤ ਏਸ਼ ਕਾਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ / 

ਕਵਣੁ ਵਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ? ਕਾਮ ਤੇਂ ਜਤ ਹੋਆ, ਕੱਧ ਤੇ 

ਚੁਪ ਹੋਈ, ਲੰਡ ਤੇ ਸੰਤੱਖ ਹੋਆ, ਮਹ ਤੇ ਨੈਰਮਂਹ ਹੋਆ/ 

ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਉ ਹੋਈੰ //ਚੰਤਾ ਤੇ ਆਚੌਂਤਾ ਹੋਆ//ਨਰਟੀਆ 

ਤੇ ਆਤਸੰ ਦਇਆ ਵਸ਼ਾ/ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਸਿਓਂ ਉਪਜਾ/ ਏਸ਼ 

ਕਾਉਂ ਏ/ਹ ਸ਼ਾਜ਼ਨ ਹੋਇ ?8ਲੰ / ਦੁਸ਼ਮਨ ਥੀ ਸ਼ਾਜਨ ਹੋਏਂ/# 

ਏਸ਼ ਮਨ ਕੇ ਵੈਗੀੰ ਥੇ ਤਿਨਾ ਸ਼ ਇਸੁ ਕਾ ਮੈਲੁ ਭਾਇਆ/ ਜਿ 

ਵਸ਼ਤੂ ਚਾਹਦਾ ਥਾ ਸ਼ਾ ਏਨੇ ਆਨੇ ਪਾਈ/ ਖਰਾ ਨੁੰ 

ਤਾਇਆ / ਜਿਤਨਾ ਏਸ਼ ਕਾ ਜੀਉ ਪਾਣ ਅਰ ਮੰਦਰ ਥਾ ਸਭਾ 

ਏਸ਼ ਕਾ ਸ਼ੰਭਾਆਨ ਹੋਆ/ ਜਲ ਏਸ਼ ਕਉ ਸ਼ਨੀਤ ਸ਼ਾਜਨ 

'ਲੇਂ/ ਇਨਾ ਸ਼ਨਿਤਾੀ ਸ਼ਾਜਨਾੀ ਕੰਠ ਕਨਿ ਏਹ ਖਲ 

ਭਾਇਆ / ਏਸ਼ ਜੀਵ ਕੇ ਸ਼ਲਿਤਾ 27 ਸ਼ਾਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰਿ ਸ਼ਾਜਨ 

ਨਾਹਾੀ/ ਜਲ ਏਹਿ ਸ਼ਾਜਨ ਏਸ ਕੰ ਘਰੇ ਆਹ ਆਏ ਤਥ ਏਸ 

ਕੰ ਪੰਚ ਸ਼ਝ਼ਦ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ / ਜਬ ਏਸ਼ ਕਾ ਸ਼ਾਧ ਕਰਮ ਸਉ 

ਮਲ ਹੋਆ/ 

ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀ 

ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ/ਪਰਮਾਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾਂ-ਪੱਧਤੀਆਂ ਸੰਬੈਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਵੇਲੇ ਯਥਾ-ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੈਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 62ਵੀ' ਸਾਖੀ 

ਵਿਚ ਸਹੰਸ੍ਰਟਾਨ ਦੇ /ਇੰਦ੍ ਰੋਆ/ਇਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 

ਸੂਚਕ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ -- ਜੌਗ ਤ ਆਸਣੁ ਕਾਰੇ ਬਹ 

ਲਾ ਝਹੈ ਮੁਕਾ/ਮ / ਪੰਡਿਤ ਵਖਾਣਾਹ ਪੌਥਆ /ਸਿਹਿ ਲਹਿ 

ਦਵੇਂ ਸ਼ਥਾਨਨਿ/ 

/ਤਿਸ਼ ਕਾ ਪਰਮਾਰਥੁ -- ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਥਾਠੇਂ ਨਾਨਕਾ ਜਾ 

ਆਏ ? ਏਹ ਜੇ ਸ਼ਨਿਤ ਲੰ ਏਈ ਜੀਆ ਕੇ ਸ਼ਾਜਨ ਹੈ / ਅਰੁ 

ਏ ਜੈ ਦੁਨਤ ਹੈ ਸੈ ਏਈ ਏਸ਼ ਕੰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ/ ਜਾਝਿ ਏਸ 

ਉਪਰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਲ ਮਹਰਥਾਨੁ ਹੋਆ ਤਾ ਏਸ ਕਉ ਏਏ?ੈ 

ਸਾਜਨ ਅਹਇ ਮਿਲੇ ਸੁਕਰਮ, ਸਿਨਾ ਕਾਠ ਕੇ ਏਸ਼ ਜਹਵ 

ਕਾ ਭਲਾ ਹੋਂਵੈ/ ਜਲ ਏਸ਼ ਕਉ ਸ਼ੁਕਰਮ ਪਰਗੰਸ਼ਰ ਆਮੰਣ 

ਕਾਹਿਆ /ਜੇ 'ਏ ਖਾਨ ਜੀ / ਏਹਿ ਜੋਗਾ /ਜਿ ਹੈ ਸਿ ਏ ਲੀ 

ਆਸ਼ਣ ਧਾਗਾ ਹੋਇ ਬੈਸ਼ਤਾਂ ਹੈ', ਏ ਭਾ ਨਾਹੀਂ ਖੁਦਾਇ ਓਘੰਠੇ 

/ਸਦਕੁ ਿਆਵਤੇ / ਜਿ ਖੁਦਾਇ ਘਨ ਛੱਡਿਆ, /ਨੇਰ/ਤਾ 

ਛੌਡ?, ਅਸ /ਜਿ ਭਾ ਆਸਣੁ ਬੰਨਦੇ ਹਹਾ ਨ ਕਾ/ਇਸ਼ ਨੰ, 

ਆਸਣ ਧਾਨੀ ਹੌਦੇਂ ਹਹ ਜਾਂ ਮਰਣਾ /ਇਨਾੰ ਭੀ ਨੈਦਕੁ ਗੱਖ ਨ 
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ਸਕਿਆ / ਅਰੁ ਜੰ ਮੁਲਾ ਤ੍ਹੋਹੇ ਕਲਮਲਹ ਪੜੇ ਏ, /ਤਿਨਾੰ ਡੰ 

੭ਕਾਮ ਕਾਠ ਝਧਾ, ਏਵ ਨਾ ਜਾਤੇ /ਜੇ ਕਲਮੁਲਹੁ ਤਾਂ 

ਉਨ ਤਾੰ ਸਿਦਕੁ ਮਕਾਨ ਗੱਖਿ ਨ ਗੰਕਿਆ / ਪੰਡਿਤ /ਜਿਥੇ /ਨ 

ਭਾ ਪੌਲੀਆ ਪੜਦੇ ਪੜਦੋ ਉਨ? ਭ7 ਨ ਜਾਤਾ /ਜਿ ਆਸ 

/ਕਾਤਾ ਨੂੰ ਏਸ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਥ ਲਪਟਾਂਵਦੇ ਰਹੇ / 

ਧੌਕੋਆ ਤਉ ਏਵ ਨਾਹੀਂ ਕਹੰਦੀਆਂ /ਜਿ ਆਇਆ ਕਾਓਂ 

ਲਪਟਾਇ ਪੜੀਐ, ਉਨਾ ਭ7 ਨਦਕੁ' ਗੱਖਿ ਨ ਗੱਕਿਆ //ਸਧ 

ਨ ਕਹਾਂਵਟੇ ਥੇ ਉਨ? ਭ ਜਿਸ ਏਸ਼ੈ ਦੁਨੀਆ ਨਲ 

ਲਗਾਈ, ਉਨ? ਭ7 ਨਦਕੁ ਰਖ ਨ ਸਕਿਆ / ਏ /ਜਿ ਸਦਕਾ 

ਸੂਗੀ ਬਾਹਰੇ ਮਰਨਗੇ ਉਨ ਦਾ ਆਗ ਮਹਲ਼ /ਕੈ ਹੋ / ਬਗੀ/ਰੇ 

/ਲਦਕਾ ਇਮਾਨ ਕੌਈ ਨਾਹੀ ਛੁਣਦਾ/- (ਸਾਖੀ 113)। 

ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਪਰਮਾਰਥ ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ/ਪਰਮਾਰਥ ਰਚਨਾ 

ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 

ਵਿਆਖਿਆ ਵੇਲੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ 

ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਧਾਰਣ 

ਪਾਠਕ _ਉਤੋ ਸਿਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ, ਪਰ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਰਣ 

ਬੜਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਬੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੈਚਾਰ ਅਸਲੋਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
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ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਹਰਿਜੀ ਪੋਥੀ” 

(ਰਚਨਾ-ਕਾਲ 1707 ਬਿ.) ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਚਉਪਦੇ 

ਆਦਿ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਪੁਜੀ, ਸਿਧ 

ਗੋਸਟਿ, ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਤੁਖਾਰੀ, ਪਟੀ ਅਤੇ ਓਅੰਕਾਰ ਨਾਂ 

ਦੀਆਂ ਲੈਮੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ (ਰਚਨਾ-ਕਾਲ 1708 ਬਿ.) 

ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 

ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਚਿਤ ਵਾਰਾਂ (ਸਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 

ਪਉੜੀਆਂ) ਦੇ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸ਼ਬਦਾਂ/ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਥਾਨਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ 

ਦਾ ਸਹੀ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ 
ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅਨਾਵੱਸ਼ਕ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ 

ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ 
ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ ਜਾਂ 

ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸਰਲ 
ਅਤੇ ਸੁਬੋਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ “ਜਪੁਜੀ” ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੇਖੋ 

- ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਾਤਿ /ਵਿਆਈੰ /ਤ/ਨੇ ਚੋਲੇ ਪਰਵਾਣੁ / 

/ਇਕੁ ਸ਼ੰਸਾਗੀ /ਇਕੁ' ਭੰਡਾਗੀ /ਇਕੁ' ਲਾਏ ਦੀਥਾਣੁ / 

/ਤਿਸ਼ ਕਾ ਪਰਮਾਰਥ -- ਏਕਾ ਮਾਈ ਕਹੀਐ / 

ਸੁਗਾਤ /ਤਸ਼ ਕੇ ਤੀਨਿ ਪੁਤਾ / ਬ੍ਰਹਮਾ, /ਕਿਸਨੂ, ਮਹਾਦੋਉਂ / 

ਸੰਸ਼ਾਗੀਂ ਬੁਹਮਾ / ਭੰਡਾਰ ਮਹਾਦੋਉ / ਦਸ਼ਾਨ /ਬੇਸ਼ਨ ਕਾ ਏਈ 

ਜ੍ਰਿਗ਼ਟਿ ਕੇ ਕਰਤੇ, ਏਈ #੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਏਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ੰਟ ਕੰ 
ਰੁਚੀ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਟੀਕੇ/ਪਰਮਾਰਥ ਸਾਹਿਤ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ 

ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਪਰੇ ਹਟਾਇਆ ਹੈ , 

ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦਰਭਾਂ 

ਵਿਚ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਦਵੰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗੰਭੀਰ 

ਅਤੇ ਸੁਬੁੱਧ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 
ਹਰਿਜੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ/ਸੈਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਮਸਾਖੀ 

ਭਗਤ / ਏਈ ਸ੍ਰਿਸਣੀੰ ਕੰ ਜਿ ਕਰਤੇ, ਸ਼ ਕੈਤੁ ਲੰਚ 

ਸ੍ਰਿਗਟਿ ਕੇ ਕਰਤੇ ?/ਇਤੁ' ਬ9ਚਾ/ਡੇ ਹੈ / /ਝਸ਼ਨੁ ਪਵਨ ਕਾ 

ਰਖੁ / ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਨ ਕਾ ਰਪੁ / ਮਹਾਦੇਉ ਆਗਾਨੈ ਕਾ ਰੁ / ਜਬ 

ਏ ਤਿਨ ਗੁਣ ਇਕ=੍ ਹੋ/ਹੈ, ਤਝ ਏਹ #ਸ੍ਰਿਗੰਟੇ ਸ਼ੈਸ਼ਾਰ ਹਇ/ 
/ਨ /ਕੈਛੁ` ਪਸਾਰਾ ਹੁਆ, ਸ਼ ਇਨਾ /ਤ੍ਹਿ ਗੁਣਾਂ ਝੀੰਚ ਤੇ 

ਹੋਇਆ / /ਇਤੁ ਗ/ਣੇ ਕਾਨ ਕਾਨ ਏੰਹ /ਸ੍ਰੇਸ਼ਾਟੇ ਕੌ ਕਰਤੇ / 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੇ ਨ ਦਾਤੇ ਸ਼ ਕਤ ਲੰਚਾ/ੰਨ ਕੇ ਕੰਡੇ ਹੈ ? ਦਾਤੇ 

ਏਤ ਯੰਚਾਮੰਰੇ ਕਾਰੇ ਕਾਰੇ ਹੈ' ਜਲ ਪਾਣਾ ਪਸਰ, ਤਲ ਅੰਨੁ ਧਨ 
ਧੰਦਾ ਹੋਇਆ / ਜੀਆਂ ਕਉ ਆਹਰ ਪਹੁਚੇਂ / ਜੀਅ ਸਭਾ ਹਰੇ 

ਹੋਇ ਹੈ/ ਜਝ ਪਉਂਣੁ ਲਾਗੰ, ਧੂਪ ਲਾਗੀ, ਤਲ ਅਨਾਜ਼ 

ਕਰਾਰਾ ਹੋਏ ਕੇ ਪਕੰ //ਇਤੁ ਬੰਚਾਗੰਰੇ ਕਾਰੇ ਜੀਆਂ /ਨ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਕੇ 



ਮਿਹਰਬਾਨ-ਸ਼ਾਪਾ (ਟੀਕਾਕਾਰੀ) 

ਦਾੜੋ ਹੈਂ / ਆਰ ਭੌਗਤ /ਜੇ ਹੈ, ਨ ਨਿਤ ਲੀਚਾ/ਰੇ ਕੰਨ ਕਨ 
ਹੋਨੇ 7 ਡੌਗੜੇ ਏਤੁ ਬਚਾ/ਰ ਕ/ਨ ਕਾਰੇ ਹੰ/ਨੇ / ਦੇਗ ਆਹ, 

7 ਅਗਾਨੇ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਸ਼ ਅਗ/ਨੈ ਮਹਾਦੇਉ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ / 

ਪਵਣੁ /ਜੇ ਗਮਤਾ ਹ, ਸ਼ /ੈਸ਼ਨ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ/ ਪਾਣ /ਜ 

ਪੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਂ ਏਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪੁ' ਹੈ /ਇਤੁ ਗਾਣੇ ਕੰਨ ਕ/ਰੇ 

381 ਮਿਰਤੁ (ਮਿ੍ਤੂ) 

ਮਿਰਤੁ (ਮ੍ਰਿਤੂ ) : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਮਿ੍ਤੂ ਹਰ ਵੇਲੋਂ ਹਸ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ 

ਹੈ - ਨਰਤੁ ਹਸ ਨਰ ਉਪਰੋਂ ਪਨੂਆ ਨਹਾੰ ਬੂਝੇ / ਝਾਦ ਸ਼ਾਦ 
ਅਹੰਕਾਰ ਆਹ ਮਰਣਾ ਨਗੀਂ ਨੂਝ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੮੦੯)। 

ਜ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕੇ ਝੌਗਤੇ ਹੈ'/ ਇਨ ਤਨੀਨੋਂ ਹ ਦੋਵਾਂ ਕਾ /ਨੇਵਾਸ਼ 

ਦੋਗੀ ਮਹ ਹੈ / ਏਹ ਇਹਾਂ ਭਨ ਹੈ, ਆਰ ਊਹਾਂ ਡੀ ਹੈ / ਆਰ 

/ਨਿਰੰਜਨੁ /ਨਿਰੰਕਾਰ ਭੀ /ਇਨਾ ਹੀ ਮਹ ਹੈ/ ਨਿਰੰਜਨ 

/ਨੇਰੰਕਾਨ /ਇਨ ਆਹ /ਕੇਓਂ ਕਾਭ ਹੈ ? ਸ਼ਗੰਤ /ਜੋ ਹੈ, ਸ਼ 

/ਨੈਰੰਜਨ' ਕਾ ਰਹ ਹੈ/ ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਗਤਾ /ਥਸ਼ਨ, /ਨੇਗੰਤਾ 
ਮਹਾਦੇਉਂ, ਏਹ /ਤਿਨ ਦੋਵ /ਇਤੂ ਡੂ/ਮਿ ਦੇਗ ਮਹਾ ਵਸਤਾਂ ਹੈ/ 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 

ਕਿ ਟੀਕਾਕਾਰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ 

ਟੀਕਾ ਕਰਕੇ , ਹਰ ਸੈਭਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਾਕਰਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਵਿਆਪਕ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 

ਅਰਥ ਬੋਧ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 

ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋ 

ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਰ/ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ 

ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 

ਵੀ ਰੋਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ/ਟੀਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 

ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਰਤੀ 

ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਸ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ 

ਸਾਮੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ- 

ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 
ਉਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਰਨਾ 

ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ - ਮਰਣ /ਲਖਾਇ ਆਏ ਨਹੀੰ 
ਗਹਿਣਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੫੩)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਣੁ #ਿਖਾਇ 

ਮੰਡਲ ਆ ਆਏ /(ਗੁ . ਗੰ. ੬੮੬)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿ੍ਤੂ 

ਇਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। 

ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ' ਹੀ ਮਿ੍ਤੂ ਨੂੰ ਭੈ-ਦਾਇਕ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੌ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ 

ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿ੍ਤੂ ਹੈ। 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਿ੍ਤੂ ਨੂੰ “ਕਾਲ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 
ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਿ੍ਤੂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਰੋਗਾਂ ਜਾਂ ਅਕਸਮਾਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਸੌ ਵਿਚ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਅਤੇ ਮਿ੍ਤੂ-ਉਪਰੰਤ 
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਣਨ-ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

“ਭਗਵਦ-ਗੀਤਾ” (2/20, 22) ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ 

ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸਤ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪੁਰਾਣੇ 

ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

“ਬ੍ਹਦਾਰਣ੍ਯ-ਉਪਨਿਸ਼ਦ' (4/4/2) ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਦਾ ਨਿਰਣਾ “ਵਾਸਨਾ” ਜਾਂ ਲਿਗ ਸਰੀਰ” ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 

ਮੰਨਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼੍ (ਭਾਰਤੀਯ ਦਰਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਥਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿ੍ਤੂ 

ਉੱਤਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥ 

ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਕਾ ਨ ਰਹਿ ਜਾਏ। 

ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਿੱਤਾਂਤ 

ਵਿਚ ਪਰੁਚੇ ਟੀਕਿਆਂ/ਪਰਮਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ _ਸੈਯੋਜਿਤ 

ਆਕਲਨ ਹੈ। 

ਵੇਲੋਂ ਜੀਵ ਦੁਰਬਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ 

ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ- 

ਨਾਲ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਿਥਲ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ 

ਉਪਰ ਦਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ 

ਸਹਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛਿਦਾਂ (ਮੋਰੀਆਂ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪੈਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 'ਜੀਵਨ-ਸ਼ਕਤੀ” (ਲਿਗ 
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ਸਰੀਰ) ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਭੌਡਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਭੂਤ 
ਆਪਣੇ ਮਹਾਭੂਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਪਵਨ ਮਹਿ ਪਵਨੁ 

ਨਮਗਇਆ / ਜਤਨ ਮਹਿ ਲੇ/ਤਾ ਗਲਿ ਜਾਇਆ /ਮਾਣੀ ਮਾਣ 
ਹੋਈ ਏਕਾ / ਨੌਵਨਹਾਨੇ ਕਾੰ ਕਵਨ ਟੇਕਾ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ.੮੮੫)। 

ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਿਰਤ-ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ 

ਦਬਣ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਦਬਣ 

ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 
ਘਟਦੀ ਗਈ , ਪਰ ਸਾਮੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਚਲਨ 

ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਲ-ਵਸ ਹੋਣਾ ਹੈ - ਲੇ ਉਪਜ ਸੋ ਕਹੱਲ 

ਨੰਘ/ੰਰਆ/ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ । ਕਦੋਂ', 

ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਮਗੰਣੇ ਨ ਮੂਰਤ 

ਪੁਛਿਆ ਪੂਛ /ਲ/ੰਤਾ ਨ ਵਾਹੁ / /ਇਕਨ੍ਹੰ ਲੰਦਿਆ /ਇ/ਕਾ 

ਲ/ਦ ਚਲ /ਇਕਨ੍ਹ ਬਧੇ ਡਾਰ /(ਗੁ . ਗੁੰ . ੧੨੪੪)। ਕਦੇ ਵੀ 

ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ 
ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਨਾਨਕ /ਕੋਸ਼ 

ਨੇਂ ਆਯਐ /ਵਿਣੁ ਪੁਛਿਆ ਗੰ ਲੰ ਜਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. 
੧੪੧੨)। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ 

ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਕੇ 'ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਜ਼” ਦੇ ਉਪਮਾਨ ਨਾਲ ਰੂਪਾਇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ - ਫਗੀਦਾ ਦ/ਨਿਆਵ ਕੰਨ ਛਗੁਲਾ ਸ਼ੰਠਾ ਕੌਲ 

ਕਰੋਂ / ਕੌਲ ਕਰੌਂਦੇਂ ਹੰਝ ਨੌਂ ਆਚੰਤੇ ਬਾਲਾ ਪਏ / ਬਾਜ ਪਏ /ਤਿਸ਼ 
ਰਬ ਦੇ ਕੌਲਾਂ /ਵਿਸ਼ਨੰਆਂ / ਜੌ ਮਨ /ਚਾਤਿ ਨ ਚੌੜੇ ਸਨ ਸੋਂ 

ਗਾਲਾਂ ਰੜ ਕਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੮੩)। 

ਕਾਲ-ਵਾਸ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਾ ਕੇਵਲ ਹਰਿ- 

ਨਾਮ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਮਗਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਗਨਤਾ ਤਦ ਹੀ 

ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਮਿਲਾ ਲਏ -- ਸੈਨ ਕਉ ਆਪ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਐਲਿ/ਤਿਨ ਕਉਂ 

ਕਾਲ ਨ ਸ਼ਾਕੈ ਪੇਲਿ/(ਗੁ. ਗੰ. ੩੫੩)। ਫਿਰ ਆਵਾਗਵਣ 
ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਹੀ' 

ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਗਵਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਦੂਜੇ 

ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 

ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੂਰਬ-ਪਰ ਕਿਤਨੇ 

ਜਨਮਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੈ - ਜੁ/ੜਿ ਲੁ/ੜਿ /ਵਛੁੜੇ /ਵਛੁ/ੜ 

ਜੁੜੇ / ਜੀਵਿ ਜੰਨੰਵ ਮੁਏ ਮਏਂ ਜਾਵੇਂ / ਕੋਤਿਆ ਕੇ ਬਾਪ 

ਕੇਤਿਆ ਕੇ ਝੌਟੋ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੂਏ / ਆਗੀ ਪਾਛੈ ਗਣਤ ਨ 

ਆਵੈ ਕਿਆ ਜਾਤਾ /ਕੁਆ ਹ/ਣੇ ਹੂਏ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੨੩੮)। 

ਸਰੀਰ-ਬਦਲੀ ਵੇਲੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸੂਖਮ 

(ਲਿੰਗ) ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਕਿਰਤ-ਕਰਮ” ਕਿਹਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਜੰਮੱਣ 
ਮਰਣੁ ਨ ਸੁਝਈ /ਨੋਰਤੁ ਨ ਐਟਆ ਜਾਇ/ (ਗੁ. ਗੰ . 

੧੦੦੯)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਰਣ ਉਪਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਕਿਰਤ- 

ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ - ੫/ਇਐ /ਕਗ/ਤ ਨਚੌ ਸ਼ਭਾ 

ਕੋਇ/ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋ ਬਚਣ ਦੀ ਇਕੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ 

ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦ੍ਰੈਤਾਵਸਥਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ -- /ਕੈਗੰਤਿ ਕਰਮ ਕੰ ਵਛੜੇ ਕਨੇ /ਕਰਪਾ 

ਅਲਹ ਰਾਮ / ਚਾੰਨੇ ਕੁੰਟ ਦਹ /ਦਸ਼ ਭ੍ਰਮ ਥਾਨ ਆਏ ਪ੍ਰਭਾ ਕੰ 

ਸ਼ਾਮ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੩)। ਵੇਖੋ “ਕਰਮ” 

ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਹਜ਼ਰਤ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ 
ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ 

ਦੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ 

ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਪ ਉਸ ਸਮੇਂ' ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ 

ਸਨ। ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਦੀ ਵੈਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚੋਂ 

ਸਨ। ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਰ ਸ਼ਾਹ, 

ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਬਾਲ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ 

ਜਨਮ ਸੈਨ 1550 ਈ. (957 ਹਿ.) ਵਿਚ ਸੀਸਤਾਨ ਦੇ 

ਕਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਸੱਤ ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਠ ਗਿਆ। 

ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਦੀ 

ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮੀ ਰੋਗ ਚਿਵ ਰੋਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ। 

ਆਖ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਖ਼ਜ਼ੁਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ 

ਦੀ ਪ੍ਰਰਣਾ ਨਾਲ ਆਪ 25 ਜਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 

ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਹੋਂਰ ਆ ਵਸੇ। 



ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰਾਬਾਈ 

ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ 

ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ ਲਗੇ । ਇਥੋ' ਤਕ ਕਿ 

ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਵੀ ਆਪ ਆਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੇ 

ਜਾਣ ਲਗੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਨਿਕਟ 

ਸੰਬੈਧ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਤੋ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ 

ਵੀ ਲੈਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ “ਤੋਜ਼ਕੇ-ਜਹਾਂਗੀਰੀ” ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ 

ਨਿਕਟਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਲ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋ' ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ 

ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਗਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। 

ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

'ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ-ਨਾਮਾ” ਵਿਚ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆਪ ਪਾਸ ਲਾਹੌਰ 

ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ 

ਬਹੁਤ ਇਕਾਂਤ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਚੰਰੀ ਕੌਮ ਕਰਨਾ, ਭੁਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ 

ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ 

ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੀਵਨ-ਉਪਦੇਸ਼ ਸਨ। ਆਪ 'ਸੂਫ਼ੀ” ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ 
ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਫ਼ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ । ਆਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ 

ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ 

ਜੁਨੈਦ ਬਗ਼ਦਾਦੀ ਦੇ ਤੁਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਭਿਆਸੀ ਸੂਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ 

“ਹਬਸੇਦਮ” (ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਬੀਨ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ 

ਅਨੌਕ ਚੇਲੇ ਸਨ ਪਰ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬਦਖ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 

ਮੁਹੀਉੱਦੀਨ (ਬੂਟੇਸ਼ਾਹ) ਕ੍ਰਿਤ “ਤਵਾਰੀਖ਼ੇ ਪੰਜਾਬ, ਸੋਹਨ 

ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਰਚਿਤ 'ਉਮਦਾਤੁ ਤ ਤਵਾਰੀਖ” (1885), 
ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ “ਤਵਾਰੀਖ਼ ਗੁਰੂ 

ਖ਼ਾਲਸਾ” (ਉਰਦੂ ਸੰਸਕਰਣ - 1896) ਹੈ , ਜਿਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਫ਼ਾਰਸੀ, 

ਤਵਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਵਿਚ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ 

ਰਖੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ 

ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ 

ਮੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 

ਵੇਲੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਮੀਮਾਂਸਾ-ਦਰਸ਼ਨ : ਇਹ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। 
ਵੇਖੋਂ “ਪੂਰਵ-ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ”। 

ਮੀਰਾਬਾਈ : ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ 
ਸੰਬੈਧਿਤ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਭਗਤ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ 

ਪਦ (ਮਨੁ ਹਮਾਰਾ ਬਾ/ਧਿਓ ਆਈ ਕਵਲ ਨੌਨ ਆਪਨੇ 

ਗੁਨ/....ਹਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਬੈਨੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀੜ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ । ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੂੰ 

“ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਇਲ” (ਕੋਕਿਲ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਦਾਰਾ-ਸ਼ਿਕੋਹ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਨ 1661 ਈ. ਵਿਚ 
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਜੀਵਨ ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਰਹੇ। 

ਸੈਨ 1635 ਈ. ਵਿਚ 87/88 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਯੂ ਭੋਗਣ 

ਉਪਰੈਤ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ 

ਤੋਂ 8 ਕਿਮੀ. ਦੀ ਵਿਥ ਉਤੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੋਇਆ। 
ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਮੰਦਿਰ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤੂਲ ਪਕੜਦੀ ਰਹੀ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ "11 7080 140੧5 800 

0੦੦11੬5" (1849-1884), ੯੦1.1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਾਮ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਨ ਖੋਜ 

ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1498 ਈ. (1555 ਬਿ.) 

ਵਿਚ ਮੇੜਤਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਚੋਕੜੀ (ਕੁੜਕੀ) ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 

ਵਿਚ ਰਾਠੌਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਉ ਦੂਦਾ 
ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਉ ਜੋਧਾ ਦੀ 

ਪੜਪੈਂਤੀ ਸੀ। 

ਮੀਰਾਬਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੈਬੀ 

ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ। ਦਾਦੇ 

ਨੇ ਬੜੇ ਸਨੋਹ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੈਸ਼ਣਵੀ 

ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ 

ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੀਰਾ ਦੇ ਤਾਏ ਵੀਰਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 

ਵਿਆਹ ਸੈਨ 1516 ਈ. (1573 ਬਿ.) ਵਿਚ ਮੇਵਾੜ ਦੇ 

ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਕੁੰ ਵਰ ਭੌਜਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨ 
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1523 ਈ. ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਭੋਜਰਾਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਸੈਨ 1527 ਈ. ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਖਾਮਵਾ ਦੇ ਯੁੱਧ 

ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਨ 1531 ਈ. ਵਿਚ ਭੋਜਰਾਜ 

ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਦਾ ਦੇਵਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭੋਜਰਾਜ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ 

ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿਤ੍ਯ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। 

ਭੌਤਿਕ ਦੁਖਾਂ ਅਤੇ ਸੈਬੈਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਣ 

ਮੀਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਗਿਰਧਰ ਗੋਪਾਲ ਦੀ 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ 

ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲਗ ਗਈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਣਾ 

ਵਿਕੁਮਾਦਿਤ੍ਯ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕ 
ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ “ਮੀਰਾ ਪਦਾਵਲੀ” ਵਿਚ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਦਾ ਤਾਇਆ ਵੀਰਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਸੈਨ 1533 

ਈ. ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮੀਰਾ ਮੇੜਤਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ 

ਜਦੋਂ ਸੈਨ 1538 ਈ. ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਰਾਉ ਮਾਲਦੇਵ ਨੇ 

ਵੀਰਮਦੇਵ ਤੋ ਮੇੜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੀਰਾ 

ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋਂ ਬਿੰਦਾਬਨ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1543 ਈ. ਦੇ 

ਆਸ-ਪਾਸ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਣਛੋੜ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ 

ਰਹਿਣ ਲਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਨ 1563 ਈ. ਦੇ ਆਸ- 

ਪਾਸ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। 

ਮੀਰਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਜਨਕ 

ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, 

ਵਿੱਠਲਨਾਥ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਜੀਵਗੋਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਕਈ 

ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਿਤ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਪਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਦੀਨਤਾ, ਆਤਮ- 

ਸਮਰਪਣ ਅਤੋਂ ਪ੍ਰੌਮ ਦੇ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਉਘੜੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ 
ਰਚਨਾ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਯੋਗੀਆਂ, ਸੈਤਾਂ ਅਤੇ 

ਵੈਸ਼ਣਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਪਦਾਵਲੀ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਮੁਸਲਮਾਨ : ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਮੁਸ਼ਲਮਾਨ ਹੋਂਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ - 
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ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾ ਹੋਇ ਤਾ ਮਸ਼ਲਮਾਣੂ 
ਕਹਾਵੈ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੧)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਹਿੰਦੂ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇ' ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦਸਦੇ 

ਹੋ ਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਨਾ ਹਮ /ਹੈਂਦੂ ਨ ਮੁਸ਼ਲਮਾਨ / ਅਲਹ 
ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੩੬)। 

ਇਸਲਾਮ (ਧਰਮ) ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮੁਸਲਮਾਨ'” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰ 

ਨਿਵਾਉਣਾ; ਅਰਥਾਤ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣਾ, ਖ਼ੁਦਾਈ 

ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਧਰਮ 

ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੌਮਦ 
ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਾਈ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੱਤਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ 

ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ 

ਲਈ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ੁਦਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਗ਼ਾਮ 

ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ 

ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ 

ਤਿੰਨ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਉਤੇ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ 

ਮੁਹੈਮਦ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ 
“ਕੁਰਾਨ” ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ , ਤੀਜਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਲਾਸ਼ਰੀਕ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਬੋਧ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੈਸਥਾਪਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਦਾ ਜਨਮ 

20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 571 ਈ. ਵਿਚ ਮੱਕਾ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਰੈਸ਼-ਵੈਸ਼ੀ 

ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਆਮਿਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ 

ਦਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤੱਲਿਬ ਚੂੰਕਿ “ਕਾਅਬਾ” ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ 

ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਕਬੀਲੇ 

ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਅਮੀਨ” ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੇ ਆਦਰ ਦਾ 

ਲਖਾਇਕ ਹੈ । “ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ” ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ “ਮੁਹੰਮਦ” 

ਅਤੇ ਇਕ ਥਾਂ “ਅਹਮਦ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ। “ਮੁਹੰਮਦ” ਦਾ 

ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਹੋਇਆ”। ਆਪ ਦੇ 

ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਆਪ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਜਦੋਂ' ਅਜੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਚਲ 

ਵਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਕੇ ਜੀਵਨ 



ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ (ਕੁਝ 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ) ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ 

ਮੱਕੇ ਦੀ ਇਕ ਧਨਵਾਨ ਵਿਧਵਾ ਖ਼ਦੀਜਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ 

ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਸਰਾ, 

ਦਮਿਸ਼ਕ ਆਦਿ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ 

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ' ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਾਲੀ 

ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਦੀਜਾ ਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। 

ਇਸ ਵਿਆਹ-ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੋ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸੈਤਾਨਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 

ਵਿਚ ਹੀ ਚਲ ਵਸੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੁੱਤਰੀ “ਫ਼ਾਤਿਮਾ” ਹੀ 

ਬਚੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ 

ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਦੀਜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪ 

ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੋਂ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ 
ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ 

ਮਿਲਿਆ। 

ਆਪ ਜਦੋਂ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਅਬੇ ਦੀ 

ਪੁਨਰ-ਉਸਾਂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋ' ਸੈਗੇ-ਅਸਵਦ 

(ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋ” 

ਬਾਦ ਆਪ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 

ਅਧਿਕਤਰ ਸਮਾਂ 'ਹਿਰਾ” ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਬਿਤਾਉਣ ਲਗੇ । ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 

ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾ ਪਹਾੜ ਦੀ 

ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 

ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਆਪ 'ਬੁਰਾਕ” ਨਾਂ ਦੇ 

ਘੋੜੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਉਤੇ ਗਏ। ਇਸ 

ਆਸਮਾਨੀ ਯਾੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ “ਮਿਅਰਾਜ” ਨਾਂ ਦੀ 

ਘਟਨਾ ਵਜੋ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਾਈ ਪੈਗ਼ਾਮ 

ਮਿਲਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਆਪ 'ਪੈਜ਼ੀਬਰ” ਅਖਵਾਉਣ ਲਗੇ । ਉਸੇ 

ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਆਪ ਦੀ ਪੈਜ਼ੀਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 
ਮੁਰੀਦ ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ, ਜ਼ੈਦ ਅਤੇ 

ਅਬੂ-ਬਕਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। 
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਨੋ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ 
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ਉਡਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਘਟ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ 

ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ 

ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਨ 

ਕੇਵਲ ਆਪ ਤੋਂ' ਦੂਰ ਰਹੇ , ਸਗੋਂ ਪ੍ਚਾਰ-ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ 

ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸੈਨ 622 ਈ. (ਇਕ ਮਤ 

ਅਨੁਸਾਰ 624 ਈ.) ਵਿਚ ਮੱਕਾ ਛਡ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਲ 

ਪ੍ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 

ਵਿਚ “ਹਿਜਰਤ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋ 

ਹਿਜਰੀ ਸੈਨ ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ 

ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਰੂਪ 

ਦਿੱਤਾ। 

ਪਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਠ ਦਲ-ਬਲ 
ਜੋੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੋ ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ ਬਦਰ 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ 

ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਹੌਂਸਲੇ ਵਧੇ। ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਦਰ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋ” 

ਬਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇਂ , ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ 

ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਉਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੈਨ 

630 ਈ. ਵਿਚ ਆਪ ਨੌ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਿਕ 

ਦਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਕੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ 
ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਅਬੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 

ਵਜੋ ਸੈਗੇ-ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ “ਹਬਲ” ਅਤੇ 

360 ਹੋਰ ਬੁਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦ ਅਤੇ ਬੁੱਤ-ਪੂਜਾ 
ਦੀ ਪ੍ਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਅਬੇ 

ਵਿਚ “ਕਿਬਲਾ” (ਧਰਮ-ਧਾਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ 

ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਗੋਂ' ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ 

ਕਿਬਲੇ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ' ਵਰ੍ਹੇ ਆਪ ਨੇ 

ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ 

ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਕੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ 
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ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਹੱਜ ਤੋਂ' ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਆਪ ਮਹੀਨਾ ਭਰ 

ਬੀਮਾਰ ਰਹਿ ਕੇ 8 ਜੂਨ 632 ਈ. ਨੂੰ ਚਲ ਵਸੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ 

ਖ਼ਦੀਜਾ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 1੧ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
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ਨੂੰ 'ਮੰਨਣਯੋਗ ਆਦੇਸ਼” ਵਜੋ' ਗ੍ਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਅਪਾਰ 

ਆਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ 

ਖ਼ਦੀਜਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤਕ ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਖ਼ਦੀਜਾ ਤੋ' ਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਖ਼ਦੀਜਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਮੋਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋ ਇਕ 

ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਮਰ 

ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਪਿਰਿਯਿ ਪਤਨੀ ਅਬੂ-ਬਕਰ ਦੀ 

ਪੁੱਤਰੀ “ਆਯਸ਼ਾ” ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਕੇਡੂਲ 

ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋ ਬਾਦ 58 
ਹਿਜਰੀ ਤਕ ਜੀਉੱਦੀ ਰਹੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 

“ਅੰਮੁਲ ਮੋਮਨੀਨ” (ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 

ਦੀ ਮਾਤਾ) ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

ਆਉਣਾ। ਕਿਆਮਤ ਤਕ ਧਰਮ-ਪ੍ਚਾਰ ਦਾ ਕੌਮ ਹਜ਼ਰਤ 

ਮੁਹੈਮਦ ਦੀ ਉਮੱਤ (ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਸਾਧਕਾਂ) ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ 

ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ “ਨੱਬੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਨੱਬੀ” ਦੇ ਕਈ 

ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ' ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭਵਿਸ਼ 

ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ 

ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੱਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ “ਰਸੂਲ” ਵੀ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੈ। 

ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਹਰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇ' ਉਸ ਨੂੰ 

ਖ਼ੁਦਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨ। ਪਰ 

“ਰਸੂਲ' ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਵਲੋਂ 

ਜਿਬਰਾਈਲ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਦਾ 

ਆਵੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਪੈਸ਼ੈਬਰ ਅਥਵਾ ਨੱਬੀ ਹੋਣ ਲਈ 

ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੱਬੀ , 

ਅਲੈਕਿਤ ਹਨ। 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀ (ਅਣਸਿਖਿਅਤ) ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 

ਆਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ (ਕੁਰਾਨ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਵਾਕ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਸਲਾ : ਉਹ ਚਟਾਈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਜ਼ੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਇਸ ਦਾ “ਸਿਦਕ” ਵਿਚ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਹਰ 

ਮਸੀਤ /ਸਦਕੁ ਆਸਲਾ ਹਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਣੁ / (ਗੁ. ਗੰ . 
੧੪੦)। ਵੇਖੋ “ਪੰਜ-ਰੁਕਨ”। 

ਮੁਹਾਵਰੇ : ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਖਾਣਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੜੇ 
ਬਲਵਾਨ ਤੱਤ੍ਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ 

ਸੈਪੱਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਲ 

ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੈਮਿਲਿਤ ਅਨੁਭਵ ਸੈਕੇਤਿਕ 

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਿਕ 
ਉਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇ' ਢੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ 

ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ-ਪ੍ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਇਕ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ 

ਗੱਲ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਕ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ “ਅਖਾਣ” 

(ਵੇਖੋ) ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਠੁਕਦਾਰ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਉਕਤੀਆਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਦੋਂ' ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜੇ- 

ਸਹਿਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ 

ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਕਢੇ ਜਾਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਢਣ ਦੀ 

ਇਸੇ ਪ੍ਕ੍ਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਕ ਮੂਲ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਅਭਿਧਾ ਅਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ਅਤੇ 

ਵਿਅੰਜਨਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 

ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, 
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ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ 

ਵਜੋ' 'ਅੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਤੋ ਹਟ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ 

ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 

ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਗਾਗਰ ਵਿਚ ਸਾਗਰ ਸਮੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਭਰ ਦਿੰਦੇ 

ਹਨ, ਇਕ ਖਿਚ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ 

ਸ਼ੁਭਤਾ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਯੋਗ ਵੀ ਮੂਲ ਅਰਥ ਤੋ ਹਟ ਕੇ 

ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਯੋਗ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਉਸ 

ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ' ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 

ਨੂੰ 'ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣਾ" ਜਾਂ 'ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ” ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਥਿਆ ਅਨੁਰੂਪਤਾ, ਅਤਿਕਥਨੀ, ਪਜ 

ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋ” 

ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ, ਰੀਤਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਤਿਓਹਾਰਾਂ 

ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸੈਖਿਆ ਸਚਮੁਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ 

ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 

ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਤੱ ਲਏ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ 

ਕਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸ਼ਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ- 

ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ 

ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - 

ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ - ਤੁਮ ਵਾਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖਾ 

ਭੰਜਨ /ਇਕਾ ਨਉ ਸ਼ਨਹ ਦੇ 

ਕਾਨੋ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ਰੰ. ੧੬੯) 

ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰਖਣਾ - ਨਾਨਕ ਪੁੱਭਿ ਰਾਥੇਂ ਦੇ ਹਾਲ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੯੭) 

ਸੱਚਾ ਵਖਰ - ਸ਼ਾਚਉਂ ਵਖ੍ਰ ਲਾਦੀਆ ਲਾਭ 

ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਚ ਰਾਸ / 

(ਗੁ. ਗੁੰ. ੫੫) 

ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ - ਸਥਦੁ _/ਵਿਸ਼ਾਗਨਿ _/ਤਿਨਾ 

ਮੁਕਤੀ 

ਠਉਰ ਨ ਨਾਉਂ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੩) 

ਸਭੁ` ਜਗੁ _ਕਾਜ਼ਲ ਕੋਠੜੀ 

ਤਨ ਅਨ ਦੋਹ ਸ਼ਆਨ/ਹ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੬੪) 

/ਤਿਲ਼ ਤਤ ਵਾਉ ਨ ਲਗੀ 

ਕਾਈ/ 

ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ ਤਦ 

ਤਤੀ ਵਾਉ = 

(ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੩੨) 

ਓਹ ਆਲੁ ਪਤਾਲ ਮੁਹਨ 
ਬੋਲਦੇ ਜਿਉ ਪੰਡ ਮਦ 
ਮਤਾਵਾਲੇ / 

(ਗੁ.ਗੁੰ. ੩੧੧) 

ਖਸਮੁ ਬਿਸ਼ਨ ਆਨ ਕੰਮਾ 

ਲਾਗਹਿ/ ਕਓੜ਼ਾੀ ਬਦਲੇ 

ਰਤਨੁ /ਤਿਆਗਾ/ਹਿ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੯੫), ਆਦਿ। 

ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨ _- 

ਮੁਹੈਮਦ, ਹਜ਼ਰਤ : ਇਸਲਾਮ (ਧਰਮ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ। 

ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ”। 

ਮੁਕਤ : ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ 

ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ 'ਮੁਕਤੀ'। 

ਮੁਕਤੀ : ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੁਚ੍ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣੇ 'ਮੁਕਤਿ” ਸ਼ਬਦ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਖ਼ਾਲਸੀ, ਰਿਹਾਈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 

ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ । ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 

ਦੇ ਆਦਿ-ਕਾਲ ਤੋ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ - ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ 

ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ - ਵਿਚ ਮੋਕ੍ਸ਼ (ਮੁਕਤੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁ ਖ ਦਾ ਪਰਮ- 

ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੋਬੋਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਤ-ਭੇਂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ 

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਉਹ 

ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂ - ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

(ਦੈਹਿਕ), ਅਧਿਭੌਤਿਕ (ਭੌਤਿਕ), ਅਧਿਦੈਵਿਕ (ਦੇਵਿਕ) - ਤੋਂ 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤਾਂ 
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ਖ਼ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ 

ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਆਸਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੈਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ 
ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ' ਮੋਕ੍ਸ਼, 

ਮੁਕਤੀ, ਨਿਰਵਾਣ, ਅਮਰਾਪਦ, ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ, ਕੈਵਲ੍ਯ, 

ਅਪਵਰਗ, ਪਰਮਪਦ, ਪਰਮਗਤਿ, ਪੁਰਮ-ਸੁਖ ਆਦਿ। 

ਅਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੈਧੀ ਆਪਣੇ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤਿ (ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ 
ਮਕਾਤਾ ਗਾਂਤਾ ਪਾਏ), ਮੋਖ (ਮੰਨੇ ਪਾਵਹਿ ਮੈਂ ਦੁਆਰ), 

ਪਰਮਪਦ (ਹਉਮੈ ਜ਼ਇ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਈਐੰ,, ਚੌਥਾਪਦ 
(ਤੈਨ ਸਮਾਵੈ ਚਉਥੈ ਵਾਲ਼ਾ), ਅਮਰਪਦ (/ਨੇਜ ਘਰੇ ਵਾਸ 
ਅਮਰਪਦੁ ਪਾਵੈ), ਨਿਰਵਾਣਪਦ (ਸ਼ਬਦਾ ਜਪੈ ਘਰ ਪਾਈਐ 
/ਨੈਰਵਾਣਨ ਪਦੁ ਨਨੈਂਤ), ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ /ਤੁਨੀਆਵਸ਼ਥਾ 
ਗੁਰਮ/ਖ ਪਾਈਆ ਸੰਤਾ ਸਭਾ ਕਾਂ ਓਟ ਗਈ), ਨਿਰਭਉਪਦ 
(ਬਾਲੇ ਝਾਝਹੁ /ਨੱਡੀਂ ਵਾਜ ਤਉ /ਨਰਭਓਂ ਪਦੁ ਪਾਈਐ), 
ਬੈਦਿਖਲਾਸੀ (ਬੰ/ਦਿਖਲਾਸੀ ਡਾਣੰ ਹੋਇ), ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ 

ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ _ਉਪਾਸਨਾ-ਵਿਧੀਆਂ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡ) ਪ੍ਰਚਲਿਤ 
ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗਿਆਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। 
ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਅਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ 

ਖ਼ਲਾਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ 
ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਅਦ੍ਰੈਤ-ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ 
ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਤਵਿਕ ਅੰਤਰ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਮ ਵਸ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਸਮਝੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਤਾਂ 
ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ 
ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੈਧੀ ਇਹੀ ਧਾਰਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 

ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰ. ਬਲਦੇਵ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯ (“ਭਾਰਤੀਯ 

ਦਰਸ਼ਨ') ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਤਾਂ ਸੁਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। 
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ਮੁਕਤੀ ਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਤਪੰਨ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਭਰਮ ਵਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਭਦਾ ਫਿਰਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਵੇਕ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 

ਸ੍ਰਾਭਾਵਿਕੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ 

ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਵੇਦਾਂਤ-ਮਤ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 
ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। 

'ਬ੍ਹਮ-ਸੂਤ੍" (4/1/19) ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਦ੍ਰਤ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ 

“ਮੁਕਤੀ' ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ, ਮਨ ਦਾ 

ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। 

ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਦਾਂ ਜਾਂ 

ਪ੍ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਨਤਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ - ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ, 

ਵਿਦੇਹ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਮੁਕਤੀ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਣ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬੰਧਨਾਂ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ 

ਹਨ। ਜੋ ਜੀਵ ਦੇਹ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਵਿਦੇਹ-ਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ 

ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ-ਮਰਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ 

ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
ਉਹ ਨਿੱਤ-ਮੁਕਤ ਹਨ। 

ਦੂਜੀ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਂਰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ 
` (1) ਸਾਲੋਕ੍ਯ ਮੁਕਤੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਦੇ 

ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ), 

(2) ਸਾਮੀਪ੍ਯ ਮੁਕਤੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ), (3) ਸਾਰੂਪ੍ਯ ਮੁਕਤੀ (ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਜੀਵ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਵਰਗੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ), (4) ਸਾਯੁਜ੍ਯ ਮੁਕਤੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵਨ 
ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਕਈ ਵੈਸ਼ਣਵ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ 

ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੇਦ ਦਸੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
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ਨੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬ੍ਹਮ- 
ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਤਦਾਤਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲੋਂ' ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੰਮ ਨੂੰ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਓ #ਕਾਤਿ ਨ 

ਚਾਹਉਂ ਆਨ ਪ੍ਰਮੰਤ ਚਰਣ' ਕਮਲਾਤੋਂ / ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੋਸ਼ #ਧ ਮਨ 

/ਇੰਦ੍ਾ ਮਹਿ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਾਰੇ /(ਗੁ . ਗੰ. ੫੩੪)। ਭਗਤ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ -- ਚਾ/ਨੇਮਕਾ/ਤਾ ਚਾਠੈ ਨ/ਰੋ /ਮਲ 
ਕੈ ਦੂਲਹ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸ਼ਗਨੈ ਪਰਿਓ / ਮਕਾਤਾ ਭਾਇਓ ਚਾਉਨਹੰ 
ਜੁਗ ਜਾਨਿਓ ਜਸ਼ ਕੀੰਗੰਤ ਮਾਧੰ ਛੜ੍ਹ ਧਰਿਓ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੧੧੦੫) 
ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ 

ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ (ਡਾਉਂ ਭਗਤਾ ਕ/ਨ 

ਨਚ ਸ਼ਦਾਏ/ ਤਉ ਨਾਨਕਾ ਮੌਥੰਤਰ ਪਾਏ / - ਗੁ. ਗੁੰ. 

੪੭੦) ਦਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ 

ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -- ਗੁਰ ਕੰ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਮੰਨ ਜੀਵੈ ਸੌ ਪਾਏ 

ਮਥੇ ਦੁਆਰੁ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੯੪੧-੪੨)। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ 'ਮੁਕਤੀ' ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਸ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ 

ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ 

ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ- 
ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੋਂ ਅਦ੍ਰੈਤਾਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦ੍ੈਤਾਵਸਥਾ ਹੀ “ਮੁਕਤੀ” ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੀ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ 

ਬਾਹਰੋ' ਅਰਜਿਤ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ , ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵਸਤੂ 

ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। 
ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਮੁਕਤ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ 'ਮੁਕਤੀ" ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ' ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ , ਸਾਰੇ ਮਾਨਵ-ਸਮਾਜ ਨੂੰ, 

ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ -- ਆਪ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੌ ਸੰਸਾਰੁ / 

ਨਾਨਕ ਤਿਸ਼ ਜਨ ਕਉ ਸ਼ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ /(ਗੁ. ਗੰ .੨੯੫)। 

“ਮੁਕਤ” ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਕੰਤਾੰ ਛੁਟੀ ਨਲ ਵਾਲਾ 

ਹੈ। 
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ਮੁਕਲਾਊ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। 
ਸੋਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਪਾਨੂ ਘਰ 
ਆਏ ਮੁਕਲਾਊਂ ਆਏ /(ਗੁ. ਗੰ. ੩੩੩)। ਇਥੇ ਮੁਕਲਾਊ ਨੂੰ 

ਜਮਦੂਤ ਦੇ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ 

“ਮੁਕਲਾਵਾ”। 

ਮੁਕਲਾਵਾ : ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ 

ਰਸਮ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਲ-ਵਰੇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 

ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਸੈਭਾਲਣ 'ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ 

ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਥਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 

ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੋਰੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 
ਵਲੋਂ' ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ । ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ 
ਇਥੋਂ' ਦੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲਾਸਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਨਿੱਕੀ 

ਉਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। 

ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਪਿਛੇ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਣ 
ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰਦ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 

ਅਣਵਿੰਨ੍ਹੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ- 
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੁਆਰੇਪਨ ਦੀ 

ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬਾਲ-ਵਰੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੋ ਵਿਆਹ ਉਪਰੈਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 

ਕਦ ਸਹੁਰੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ 
ਤਿਥੀ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਯੋਗ 
ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਸਬ-ਹੈਸੀਅਤ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਰ 

ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਜ ਲੋਕ 

ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਲਾਵੇ ਅਧਿਕ ਤਰ 

ਤੀਆਂ ਤੋ ਬਾਦ ਭਾਦੋਂ' ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ -- ਤੀਆਂ ਤੀਜਾ 

ਦੀਆਂ, ਭਾਦੇ' ਦੇ ਮੁਕਲਾਵੇ, ਤੀਆਂ ਤਾਜ ਦੀਆਂ / ਕਾਰਣ 

ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ 
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ਮੁਗਲ 

ਹੋਈ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ 

ਦੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 

ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਦੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿੱਧੇ ਵਿਚ 

ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਆਏ ਨ? ਮਰਾ 

ਅਜ ਮੁਕਲਾਵਾ ਟੌਰ ਦੇ, ਜੇ ਆਏ ਤੰਥੋਂ' ਦਾਜ ਨਾਂ ਸਰਦਾ, 

ਸਾਨੁੰ ਅੱਗਾ ਛੇ ਨਾਲ਼ ਟੋਰ ਦੇ /ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 

ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗਿੱਧੇ 

ਵਿਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ -- ਮੋਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਮੁਕਲਾਵੇ, ਮੋਰਾ ਬਾਪੂ /ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਾਠੇ / 

ਸੈਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 

ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ - ਸਭਨਾ ਸਾਟੁਰੋ 

ਵੰਵਣਾ ਸੰਤ ਮਕਲਾਵਣਹਾਰ/ ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸ਼ੋਹਾਗਣਾਂ ਜਿਨ 

ਨਹ ਨਗੱਲੇ /ਪਿਆ /(ਗੁ. ਗੰ. ੫੦-੫੧)। 

ਮੁਗਲ : ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਜੰਗਜੂ 

ਕਬੀਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੈਮੂਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਬਲਵਾਨ 
ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਦੋ ਤਾਤਾਰ 

ਵਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ । ਇਸ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਗਨੀ-ਪੂਜ 

ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ 
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੪੧੮)। ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 

ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸੈਨ 

1857 ਈ. ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੋ ਆਖ਼ਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 

ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੈਭਾਲੀ। 

ਮੁਦਾਵਣੀ : 'ਮੁੰਦਾਵਣੀ” (ਵੇਖੋ) ਤੋ ਭਿੰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 
ਅਰਥ ਹਨ ਬੁਝਾਰਤ, ਸੌਖ ਨਾਲ ਨ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ 

ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਏਹ 

੭ਦਾਵਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਗ/ਨੇਖਾ ਲਹ? ਭਾਮੱਲ /(ਗੁ . ਗੁੰ . 

੬੪੫)। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਗੇ ਇਕ 
ਬੁਝਾਰਤ ਰਖੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਗੁੜ੍ਹ ਅਰਥ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝ 

ਲਿਆ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੰਦਾਵਣੀ, ਮਹਲਾ ੫ : ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਦੋ 
ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਲੋਕ” ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ 
“ਪਦਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਰੂਪਕ ਅਲੈਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ 
ਥਾਲ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ 

ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਗ਼ਲ ਨੌਕਰੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਦੋ ਤਕ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਖ਼ਿਲਜੀ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਲਗ ਗਏ। 

ਪਰ ਚੌਦਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। 

ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਨਾਮ-ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭੁਖ 

ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੱ ਬਿਨਾ 

ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਸੈਸਾਰ ਤੋ' ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸੋਨ 1398 ਈ. ਵਿਚ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ 

ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਦਬਦਬਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। 
ਫਿਰ ਬਾਬਰ (ਵੇਖੋ) ਨੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 
ਸੈਨ 1526 ਈ. ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਬ੍ਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਪਾਨੀਪਤ 
ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 

ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ 

ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਮੁਗਲ 
ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਹ ਤੇਗ ਵਗਾਈ /(ਗੁ . ਗੰ . 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੌ੍ਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ-ਛਾਪ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ 
ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨ ਪੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 
ਇਸ ਰੂਪਕ-ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ 

ਅਰਥ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ- 
ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਮੁਦਾਵਣੀ'। 

ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ 

ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ 



ਮੁਨਿ/ਮੁਨੀ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਲੋਕ ਚੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਣ- 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮੁਨਿ/ਮੁਨੀ : ਵੇਖੋ “ਨਉ-ਮੁਨੀ”। 

ਮੁਰਾਰਿ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਰ ਦੈਂਤ ਦਾ ਵੈਰੀ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰ ਦੈੱਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ 

ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਭੌਮਾਸੁਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 
ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੌਮਾਸੁਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋ' ਬਾਦ ` 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 'ਮੁਰਾਰਿ' ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ 

ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਈ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇ 

ਉਚਉਂ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਉਪਾ/ਰੇ ਮਹਲ ਮੁਰਾ/ਠੈ / (ਗੁ. ਗੁ. 

੧੮)। 

ਮੂਸਨ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਉਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਲਿਖਤ 
ਅਤੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਦਾ ਇਕ ਪਾਤਰ ਜੋ ਸੰਮਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 

ਸੀ। ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਮੂਸਨ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਦੀਆਂ 

ਕਥਾਨਕ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ 

ਪੁਰਾਣਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਵੇ' ਮਿਸਰ 

ਵਿਚ ਬਝਿਆ, ਪਰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ ਵਿਚ ਕਈ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਲੋਕ-ਕਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ 

ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਢਾਲ ਲਿਆ। 

ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਹ ਕਥਾ 'ਕਥਾ-ਸਰਿਤ-ਸਾਗਰ” ਵਿਚ “ਘਟ ਅਤੇ ਕਰਪਰਾ” 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਮਦੇਵ ਨੇ ਚਿਤਰੀ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਘਟ ਅਤੇ 

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦਾ 'ਸੁਮਨਸ” (ਚੌਗੇ 

ਮਨ ਵਾਲਾ) ਸ਼ਬਦ 'ਸੈਮਨ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 
'ਮੂਸ਼ਣ” (ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ ਰੂਪ “ਮੂਸਨ” 

ਬਣਿਆ। 

ਮੂਸਨ 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਪਣੇ 

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ 
ਵੇਲੇ ਸੈਮਨ ਅਤੇ ਮੂਸਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, 

ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 
ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸਿੱਖ 
ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਸੰਕਲਿਤ 'ਚਉਬੋਲੇ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸੇ ਜਾਣ ਲਗੇ 

ਕਿਉਕਿ ਚਉਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਉਲੇਖ 
ਹੋਇਆ ਹੈ - (1) ਸੰਮਨ ਲਉ /ਇਸ਼ ਪ੍ਰੰਮ ਦੀ ਦਮ /ਕੋਹੁ ਹੌਤਾੰ 

ਸ਼ਾਟ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੬੩) ਅਤੇ ਸਨ ਮਸ਼ਕਰ ਪ੍ਰੰਮ ਕਾਂ ਰਗੀੰ 

ਜੁ ਅੰਬ੍ਰ ਛਾਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੬੪)। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ 

“ਮਤੰਗ' ਅਤੇ “ਜਮਾਲ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ 

ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। 
ਸੋਮਨ ਅਤੇ ਮੂਸਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ (ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਬਾਲਾ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹ 
ਦੋਵੇ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ 

ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ- 

ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਇਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕ ਉਜਰਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁਰਜ ਦੀ 

ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੋਜਨ 

ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਮੂਸਨ ਪੈੜ ਤੱ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ 
ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੈਮਨ ਨੇ ਅਡੋਲ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਘਰ 

ਦੇ ਇਕ ਕੋਠੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਮੂਸਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ। ਸੰਮਨ ਨੇ 

ਦਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ , ਮੈਥੋ' ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਜ਼ਿੰਦਾ 
ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਸੈਮਨ-ਮੂਸਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। , 
ਉਸ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਸੋਬੈਧੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭੋਂਜਨ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ । ਚੋਰੀ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਇਕ 

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੂਸਨ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ 
ਕਢ ਕੇ ਸੈਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪ ਸੰਨ੍ਹ ਲਈ ਕੀਤੇ ਮਘੋਰੇ 

ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਕੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 
ਡਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਢ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ 

ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਵਢ ਕੇਂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 



ਮੂਸਾ, ਹਜ਼ਰਤ 

ਆਨੋ-ਬਹਾਨੇ ਧੜ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਧੜ ਨੂੰ ਕੋਝੇ 
ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਰਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਏ ਤਾਂ ਉਪਰਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ 

ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਜੀਉੱਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੀਆਂ 

ਮੁੱਖ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਸਰ ਦੀ 'ਰੇਂਪਸਿਨੀਤਸ' ਦੀ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਅਤੇ 

ਯੂਨਾਨ ਦੀ “ਆਗਮੇਦਜ਼-ਟਰੋਫੋਨੀਅਸ” ਦੀ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਨਾਲ 

ਦੂਰ ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੂਸਾ, ਹਜ਼ਰਤ : ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਦਾ ਪਰਵਰਤਕ ਅਤੇ ਚਾਰ 

ਸਾਮੀ ਕਤੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਤੌਰੇਤ' ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਕ 

ਇਸਰਾਈਲ ਵੰਸ਼ੀ ਪੈਗ਼ੈਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ, ਕੁਝ 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 

1571 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਨ 1451 ਈ. ਪੂ. 

ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਉਮਰ 120 ਸਾਲ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਈਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ 

ਹੋਣ ਤੋਂ 1200 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਫਿਰਓਨ ਦੀ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ੍ਤਿਗਿਆ ਕਰਕੇ ਹਰ ਨਵ-ਜਾਤ ਇਸਰਾਇਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 

ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ' ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 

ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

ਇਕ ਤਾਬੂਤ (ਸੰਦੂਕ) ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ “ਨੀਲ” ਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀ 
ਵਿਚ ਰੋਹੜ ਦਿੱਤਾ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਮਿਸਰ 

ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਬੂਤ 
ਉਤੇ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰਤ ਤਾਬੂਤ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 
ਕਢਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 

ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 

ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਸੜ ਗਈ। ਪਰ ਖ਼ੁਦਾਈ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਸ 
ਸੜੀ ਹੋਈ ਤਲੀ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ 

ਸਨ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ 'ਬੈਜ਼ਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੱਥ 
ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਦਸਤੇ-ਮੁਬਾਰਕ” ਆਖਦੇ 

ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੂਸਾ ਪਾਸ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਾਈ 

ਵਸਤੂ ਸੀ ਸੋਟਾ (ਆਸਾ)। ਇਹ ਸੋਟਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਲਕੜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ 

ਜਦੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੁਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ 

ਮੂਸਾ, ਹਜ਼ਰਤ 

ਭਿਆਨਕ ਨਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੂਸਾ 

ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿਚ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ 
ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈੱਦਾ। 

“ਮੂਸਾ” ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ 

ਮੂ" ਦਾ ਅਰਥ 'ਤਾਬੂਤ' ਅਤੇ 'ਸਾ” ਤੌ ਭਾਵ “ਪਾਣੀ” ਹੈ। 
ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 

ਵਿਚ ਰੋਹੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੂਸਾ” 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿਚ 
“ਮਾਸ਼ਾਹ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿਚਣਾ। ਚੂੰਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਤਾਬੂਤ 

ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਨਾਂ 'ਮੂਸਾ” ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਲਗਭਗ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ 

ਤੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋ ਮਿਸਰ 

ਵਿਚ ਪਲੇਂਗ ਪੈਂ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਅਤੇ 

ਇਸਰਾਈਲ ਵੌਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬ ਵਲ ਚਲ 

ਪਿਆ। ਫਿਰਓਨ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜ ਚੜ੍ਹਾ 

ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 
ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰਓਨ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ 

ਸਹਿਤ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡੁਬ ਮੋਇਆ। 

ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੋਹੇ-ਤੂਰ (ਸਿਨਾਈ ਪਰਬਤ) ਉਤੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ 

ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਾਦ 

ਹੋਇਆ। ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ 

ਸਲੋਟਾਂ/ਸਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ 
ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 

ਸੈਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ 40 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ 
ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਵਲੋ ਆਵੇਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਹੁਣ 

“ਤੌਰੇਤ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਬਾਈਬਲ' ਅੰਦਰ ਸੋਕਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸ ਨਿਯਮ 

ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ' ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ 

ਲਾ-ਸ਼ਰੀਕ ਹਸਤੀ ਮੰਨਣਾ; ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਨ ਕਰਨਾ, ਖ਼ੁਦਾ 

ਦਾ ਨਾ ਅਕਾਰਥ ਨ ਲੈਣਾ; ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨ ਕਰਕੇ 

ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ; ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਆਦਰ 

ਕਰਨਾ; ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ ਕਤਲ ਨ ਕਰਨਾ; ਗਵਾਂਢੀ ਉਤੋਂ ਝੂਠੀ 
ਗਵਾਹੀ ਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਤਿ ਲਾਲਚ ਨ 

ਕਰਨਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਸਦਾਚਾਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ 



ਮੁਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨਿ 

ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਨੂੰ 
ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ ਮੂਸਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- 
ਲੋਇਲ ਵਾਸਾ ਚਾ/ਨੇ /ਦਨ ਨਾਉਂ ਧਰਨੇ ਇਸੇ ਹਾਸੇ / 

(15713)। 

ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨਿ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਾਨੜਾ 
ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਕਤੀ ਲਿਖੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 

ਧੁਨੀ ਉਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਸਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ 

ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਜਵਾੜੇ ਨਾਲ 

ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਸੇ ਨੋ ਅਣਖ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ 

ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਪਕੜ 

ਲਿਆਉਂਦਾ । ਜਦੋਂ' ਮੂਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਸੈਗ ਹੋ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਾ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਮੈ' ਉਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ 

ਰਹਾਂਗੀ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਤ 

ਕੀਤਾ। 

ਮੂਸੇ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇਂ 

ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ 

ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ 

ਮ. ੪ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ 

ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- ਤੂੰ ਸੈ ਸੱਠ ਮਰਾਤਬਾ /ਇਕ ਘਨ 
ਡੱਗੇ / ਚੜਿਆ ਮੂਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਭ ਨੁ/ਣੇਆ ਜੱਗੇ / ਦੰਦ 

/ਚਿਟੇ ਝਲਹਾਥੀਆਂ ਕਾਹ` /ਨੈੜਾ ਵਰੱਗੇ / ਭੱਤ ਪਛਾਤਾ 

ਝਗੁਲਿਆਂ ਘਟ ਕਾਲਾ ਬੱਗੇ / ਏਠੀੰ ਕੀਤਾ //ਸਿਆ /ਕਨ 

ਕਲੀ ਨ ਅੱਗੇ / 

ਮੂਲ-ਮੰਤਰ : “ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ 'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ। ਇਹ “ਜਪੁਜੀ” ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੰਗਲਾਚਰਣ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਸੈਖਿਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

567 ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਗ, ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ 
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ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਹ'ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਹੈ। 

'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਪਦਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਮੂਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਜੜ੍ਹ'। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ -- 

ਨੁਲ ਬਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਕਤੁ ਆਹੋ /ਅਤੇ ਮਨ ਤੂੰ ਲੀਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ 
ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੁ /ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਮੁੱਢ ਜਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ 

ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ 'ਮੰਤ੍' ਦਾ ਨਿਰੁਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਹੈ 
ਜੋ ਮਨਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ । ਮੰਤੁ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 

ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਸਮੁੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ- 

ਦੇਵ ਜਾਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱ /ਇਹ ਮੱਤ 

ਕਲਾਵੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਓਜਲ਼ ਪੰਨੇ ਉਤਾਰ /(ਗੁ . ਗੰ . ੩੭੭- 

੭੮)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ 

ਮੰਤ੍ਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ-ਭੂਤ ਮੰਤ । 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਮੂਲ-ਮੰਤ੍” ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ -- ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਗੰਰਨਾਸ 
ਰਸ਼ਾਇਣ ਕਹ ਨਾਨਕ ਪਰਾ ਪਾਇਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੪੦)1 

ਸਿੱਖ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਛੇਵੀ' ਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਸਤਿਨਾਅ ਕਰਤਾ 
ਪਰਖ ਮਲ ਮੰਤ੍ਰ ਨਮਰਣ ਪਰਵਾਣ /ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਆਇਆ ਵਸਤੂ - 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਮੰਗਲਾਚਰਣ - ਕਓੱਸਤਿ ਨਾ ਕਰਤਾ 

ਪਰਲ ਨਿਰਭਉ /ਨੇਰਵੰਡ ਅਕਾਲ ਮੂਗ/ਤਾ ਅਲੂਨਨ ਸ਼ੈਡੀ 

ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼ਹੰਦ - ਹੀ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ। “ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ” 

(ਸਾਖੀ 47) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿੰਘਲਾਦੀਪ ਜਾਣ 

(ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਉਪਰਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ (ਕੁਝ ਪਾਠਾਂਤਰ ਸਹਿਤ) ਇਸ ਦਾ ਅੰਕਿਤ 

ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ “ਜਪੁਜੀ” ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀ', 

ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਤੀ-ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 



ਮੂਲਾ/ਮੂਲਿਆ 

“ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ 

ਦਸ ਕੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸਮਨਵੇ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਿਚਲੇ 13 ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਅਤੇਂ ਇਕ ਹਿੰਦਸੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬੀਜ 

ਰੂਪ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ 

ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- 

ਅਆਉਂਥਧਾ ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਾਰੇ /ਦ੍ਰੇੜ /ਚਤ ਕਨਜੈ ਨੇ/ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ੫ ਕਰਮ ਕੌ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਲਨੈਜੈ ਠੇ /(ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੧੫੬)। 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ 

ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ (ਓਮ ਇਵ: ਨਨ ਸ਼ਾ ਗਣੰਸ਼ਾਯ ਨਮ ਜਾਂ ਨਮੋ 

ਭਾਗਾਵਤੇਂ ਵਾਸੁਦੇਵ:), ਕਲਮਾ (ਲਾ /ਇਲ” /ਇਲ ,ਇਲਾ 

ਮੁਹੰਮਦ ਉਰ-ਰਸੂਲ /ਏਲਾ), ਬੁਧੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗਛਾਆ ਆਦਿ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ 
ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਮੂਲਾ/ਮੂਲਿਆ : ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 
ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ 

ਸੀ। ਜਨਮਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇਂ ਮੂਲੋਂ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 

ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਚ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝੂਠ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆਏ । ਮਰਦਾਨੇ 

ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਸੈਗ 
ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ 

ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 
ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠਰੀ ਵਿਚ ਲੁਕ 

ਗਿਆ। ਉਥੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ 

ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ -- ਨਗੱਲ 

/ਕੈਰਾੜਾ ਦੋਸਤਾ ਕੂੜੇ ਕਰਾੜੀ ਪ/ਇ / ਮਰਣੁ ਨ ਜਾਪੰ ਮਾਲਿਆ 

ਆਵੈ ਕਿਤ ਥਾਇ /(ਗੁ . ਗੰ .੧੪੧੨)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ 
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ਦੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋ' ਅਤੇ ਕਿਥੇ 

ਆ ਜਾਵੇ। 

ਇਥੇ ਵਰਤੇ “ਕਿਰਾੜ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦਾ 

'ਕੁਯਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖ਼ਰੀਦਣ 

ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਪਾਰੀ! ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 

ਕਾਰਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ-ਅਪਕਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ-ਬੋਂਧਕ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਇਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਰ 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਕਿ ਕਿਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਕੂੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ , ਨਿਰਾਧਾਰ 
ਹੈ। 

ਮੇਦਨੀ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਦਾ (ਮਿਜ) ਤੋਂ 
ਬਣੀ ਹੋਈ 'ਮੇਦਿਨੀ'।'ਹਰਿਵੈਸ਼-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਜਦੋ' ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਮਧੁ ਅਤੇ ਕੈਟਭ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਜ ਸਮੁੰਦਰ ਉਤੇਂ ਪਸਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋ ਹੀ 

ਪਿਿਥਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਅਰਥ 

ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਪਿ੍ਥਵੀ (ਵੇਖੋ) ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ 

ਨਹੀਂ ਸੀ - ਨਹ ਸਿਵ ਸਕਤਾ ਜਲ ਨਗੀਂ ਪਵਨਾ ਤਹ 

ਅਕਾਰ ਨਹੀ ਔਂਦਨ? /(ਗੁ . ਗੰ. ੮੮੩)। ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 

ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਦੋਸ /ਨਜਕ ਸ਼ੰਝ਼ਨੰਹ ਸਨ 
ਉਪਾਈ ਮਦਨ? /(ਗੁ . ਗੰ. ੭੫੫)। 

ਮੇਰ/ਮੇਰੁ : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਮੋਰੁ ਪਰਬਤ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ “ਜਪੁਜੀ” ਵਿਚ ਕਈ ਮੇਰੂਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 
- ਕੰਤੀਆ ਕਰਮ ਡੂਆੰ ਔਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਭਤਨ ਸ਼ਮੰਦਾ /(ਗੁ . 

ਗੰ. ੭)। ਵੇਖੋ 'ਸੁਮੇਰ”। 

ਮੋਹ : ਇਹ ਪੰਜ ਮਹਾ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਕਰਮ ਉਤੇ 
ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੇਂਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੈਕਾਰ)। 

ਇਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 



ਮੋਹਨ, ਬਾਬਾ 

ਖਿਚ, ਚਾਹਤ ਜਾਂ ਮਮਤਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 

ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਤਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 
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ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੈਨ 1536 

ਈ. (ਸੰਮਤ 1593 ਬਿ.) ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਗਿਲਾਂ (ਨੇੜੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਵੈਰਾਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ 

ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕ ਸਮਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਚੌਬਾਰੇ ਵਿਚ 

ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਮਤਾ ਦਾ 

ਰੁਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ 

ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 

ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅਤਿਅਧਿਕ ਮੋਹ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤਕ ਉਹ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਅੰਧ-ਗੁਬਾਰ” ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ 

ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅੰਧ ਕੂਪ ਆਹੇ ਪਰੇਓਂ ਪਰਾਨੀਂ ਭਰਮ ਗੁਝਾਰ 
ਮੋਹ ਬੰਧ ਪਰੇ / ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾ ਹੋਤ ਵਇਆਰਾ ਗੁਰ ਡੇਟ 

ਕਾਢ ਬਾਹ ਫਰੋਂ/ (ਗੁ . ਗ੍ੰ . ੮੨੩)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ, 

ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿ-ਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਕਵਚ ਵਜੋ' ਵਰਤਿਆਹੈ 

- ਹੈ ਆਜ਼ਿਤ ਨੂਰ ਸੰਗਹਾਨ ਆਤ ਝਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦਨਹਾ/ 

ਗਣ ਗੰਧਰਝ' ਦੋਵ ਆਾਨੁਖ੍ਹ ਪਲਸ ਪੰਲੀੰ /ਇਿਸੰਹਨਹ/ ਗੱਡੇ 

ਕਰਣਹਾਨੰ ਨਮਸ਼ਕਾਰੰ ਸ਼ਰਣ ਨਾਨਕਾ ਜਗਦੀਸ਼ੂਰਹਾ/(ਗੁ . ਗੰ . 

੧੩੫੮)। 

ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਮ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 

ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ 

ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ- 

ਬੈਧਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ (ਮਨੁੱਖ) ਭਾਵੇਂ 

ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਣ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ 

ਲਈਏ , ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੋਹ-ਪਾਸ਼ 

ਦਾ ਛੁਟਣਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ -- ਜਉਂ ਹਮ ਥਾਂਧੇ ਮੰਹ ਫਾਸ਼ ਹਮ 

ਧ੍ਰੰਮ ਝਧਨੇ ਤੁਮ ਝਾਧੇ / ਅਪਨ ਛੁਟਨ ਕੌ ਜਤਨੁ ਕਰਹ ਹਮ 

ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੬੫੮)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹ ਰੂਪ ਚਿਕੜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹ ਪਕੜ ਦੇਏ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ 

ਸਕਦੀ ਹੈ - ਮੋਹ ਚੀਕ/ੜਿ ਫਾਥੋ ਨਿਘਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ ਗਰ 

ਬਾੰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਕਰਾਇ ਜੀਉ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੪੬-੪੭)1 

ਮੋਹਨ, ਬਾਬਾ : ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ 

ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ 

ਮੋਹਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਸਰਾਮ (ਸਹੰਸਰਾਮ) ਤੋ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸਨ, 

ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਪਾਸ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹੀਆਂ। 

ਜਦੋ' ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ 

ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਪਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁਢੇ ਨੂੰ 

ਘਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋ' ਉਹ ਵੀ ਨ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਖ਼ੁਦ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੌਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਸੰਬੋਧਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ -- ਮੰਹਨ ਤੌਕੇਂ ਉੱਚੇ 

ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ... (ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੨੪੮)। (ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 

ਇਥੇ “ਮੋਹਨ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਵਾਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) 

ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 

ਉਪਰੈਤ ਪੋਥੀਆਂ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਚੌਬਾਰਾ 

ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਮੋਹਨੀ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ 
ਲੈਣ ਵਾਲੀ 'ਮਾਇਆ” ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ (ਅਵਿਦਿਆ) ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ 
ਹਰਿ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਪਥ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ 
ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਮੋਹਨ ਮਹਿ ਲੀਏ ਤਰ ਗਨੀਆ/(ਗੁ . 

ਗੰ. ੧੦੦੪)। 

“ਸੋਹਨੀ” (ਮੋਹਿਨੀ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਇਕ ਅਵਤਾਰ 

ਦਾ ਵੀ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ' ਵਿਚ 

“ਮਹਾਸੋਹਿਨੀ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਮਹਾਆ/ਹਨਨੈੰ ਰੂਪ ਧਾਰ੍ਯੇ 
ਅਨੂਪੰ/ਇਸ ਦੇ ਅਵਤਰਣ ਦੀ ਉਦੋ' ਲੋੜ ਪਈ ਜਦੋਂ' ਸਮੁੰਦਰ 

ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਇਣ 

ਨੇ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅੱਪਛਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ 
ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। 



ਮੋਹਰੀ, ਬਾਬਾ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਮੋਹਿਨੀ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ । ਸ਼ਿਵ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਿਨੀ 

ਦੇ ਪਿਛੋਂ-ਪਿਛੇਂ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਰਜ ਧਰਤੀ 

ਉਤੇ ਡਿਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ “ਚਉਦਹ ਰਤਨ”। 

ਮੋਹਰੀ, ਬਾਬਾ : ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ 

ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੈਨ 1539 

ਈ. (ਸੰਮਤ 1596 ਬਿ.) ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਗਿਲਾਂ (ਨੇੜੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹਿਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੋ ਉਲਟ 

ਘਰ-ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਨੇ “ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ 

ਵੀ “ਅਨੰਦ” ਰਖਿਆ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ 

ਜਦੋ' ਸੈਨ 1574 ਈ. (ਸੈਮਤ 1631 ਬਿ.) ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਪਦ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਮੱਥਾ 

ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਨੋ ਆਪਣੇ 

ਰਚੇ “ਸਦ” ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸਤਿਗੁਰ ਰਥ /ਜੈ 

ਬੋਲਿਆ ਗੁਗ/ਸ਼ਥਾ ਆਨੇ ਲਈਂ ਰਜਾ/ਇ ਜਉ / ਮੰਹਗੀ ਪੜਾ 

ਸਨਮਥ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰ ਪਇ ਜੀਉ / (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. 

੯੨੩-੨੪)। 

ਮੋਨੀ/ਮੌਨੀ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਚੁਪ ਰਹਿਣ 

ਵਾਲਾ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਨ ਹੋਵੇ। ਚੂੰਕਿ ਮੋਨੀ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਮੋਨੀ” ਨੂੰ “ਮੁਨੀ” ਦੇ 

ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਪੰਡਿਤ ਮੰਨਾੰ ਪੜਿ ਪੰੜਿ ਥਕੇ ਭੇਖ 

ਥਕੀਂ ਤਨੁ ਧੋਇ / /ਝਨ ਸ਼ਸ਼ਦੈ /ਕੇਨੰ ਨ ਪਇਓ ਦੁਖੀਏ ਚਲੇ 

ਰੋਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੫੦)। 

ਮੌਤ : ਵੇਖੋ 'ਮਿਰਤੁ”। 

ਮੰਗਲ, ਗ੍ਰਹ : ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ 
“ਮੰਗਲਵਾਰ” ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

396 ਮਤ 

ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਉਪਾਖਿਆਨ ਮਿਲਦੇ _ਹਨ। 

“ਬ੍ਹਮਵੈ ਵਰਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ ਦੁਆਰਾ ਪਿਥਵੀ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 'ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ” ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਦਸਦਾ ਹੈ। “ਵਾਮਨ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ 

ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਡਿਗੀ ਥੁਕ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗਲ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। 

ਵੀਰਭਦ੍ਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਮੰਜਸ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ ਲਾਲ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਰੈਗ ਨੂੰ ਮਾਂਗਲਿਕ ਮੰਨਿਆ ਰਿਆ ਹੈ। 

ਤਿਲਕ ਅਤੋਂ ਮਾਂਗ ਦੇ ਰੈਗ ਲਾਲ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਇਹੀ ਧਾਰਣਾ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਮੰਗਲਵਾਰ”। 

ਮੰਗਲਵਾਰ : ਮੰਗਲ ਗੁਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ 
ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਕ -ਮੰਗਲ ਆ7ਇਆ ਮੰਹ ਓਉਪਾ/ਇਆ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੮੪੧), ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੇ ਆਹਨਿੰਤ (ਗੁ . ਗੰ .੩੪੪)। 

ਵੇਖੋ “ਵਾਰ', 'ਮੰਗਲ, ਗਹ”। 

ਮੰਤਰ : ਇਸ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਹੈ-- ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ 
ਸ਼ਬਦ-ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ 

ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ।“ਨਿਰੁਕਤ' ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ 

ਮਨਨ ਕਰੀਏ , ਉਹ 'ਮੰਤ੍ਰ' ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ - 

ਪਰੋਖ-ਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਤੱਖ-ਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ। 

ਮੰਤ੍ਰ ਪ੍ਤਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੱ 
ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ 

ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਤਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਵਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦਾ 

ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 

ਬਹੁਤ ਨੋੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ' ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਯਤਨ 

ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 
ਮਨੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਓਟ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਯੋਗਵਸ ਸਫਲਤਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੰਤ੍-ਵਿਧੀ ਅਥਵਾ ਮੰਤ੍-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਰਜ 

ਸਿੱਧ ਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪਰੋਹਿਤਾਂ, ਓਝਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ 

ਵਲੋਂ' ਮੰਤ੍-ਪ੍ਯੋਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ 

ਦਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਡਾ. ਮਥੁਰਾ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 'ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼੍ਕੋਸ਼' ਵਿਚ 
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ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਲਗਭਗ 

ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਯੁਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋੱ 

ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ 

ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਚਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਵਾਰਣ ਜਾਂ ਉਚਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤ੍ਰ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ 

ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਤੁ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਓਝਾ (ਸਿਆਣਾ) ਜਾਂ ਵੈਦ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉੱਗਲਾਂ 

ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂੰਹ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, 

ਝਾੜੂ, ਕਟਾਰ, ਬਿਛ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਜ 

ਜਾਂ ਕਲਸ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੋਗ ਦੀ ਇਕ 

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮੰਤੁ 

ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ 

ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮਾਰਣ, ਉੱਚਾਟਨ ਆਦਿ 

ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ 

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੂਰਤੀ ਉਤੇ ਮੰਤ੍ਰ-ਪ੍ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ' ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਪਲ ਜਾਂ ਬੋਹੜ ਬਿ੍ਛ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਉਤੇ ਕੁਝ 
ਮੰਤ੍ਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 'ਰਖ' ਅਤੇ “ਤਾਵੀਜ਼' ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 

ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਐਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਣੀ, ਭੁਜਾ ਜਾਂ 

ਗਲੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਦਸਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੈਤ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਵਸ 
ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਹੁਣ ਵੀ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 'ਮੁਠ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੰਤਾਂ ਸੈਬੈਧੀ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ 

ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਭੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ 

ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਭੂਤ-ਪ੍ਰੋਤ ਆਦਿ ਦੀ 
ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੰਤੁ 

ਭੂਤ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ 

ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤ੍ਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਵਸ਼ੀਕਰਣ ਮੰਤ੍ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵੈਰੀ ਦਾ ਦਮਨ ਜਾਂ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਮੰਤ੍ਰ -ਵਿਧੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ “ਮਾਰਣ ਮੰਤ੍ਰ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਭੂਤ-ਪ੍ਰੈਤ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਮੰਤਾਂ ਨੂੰ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਉੱਚਾਟਨ' ਜਾਂ 'ਸ਼ਮਨ-ਮੰਤ੍” 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟ 

ਜਾਂ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤੁ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵਾਰਣ ਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ 

ਮੰਤ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਂ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ 

ਕਈ ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਿਆ, ਧੁਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਮੰਦਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਮਾਂ/ਲੋਖਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਵਾਣੋ ਸੈਕੋਚ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਅਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਾਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ 

ਇਤਨੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਚ ਖੁਰਚ ਕੇ ਕਢਣ ਨਾਲ 

ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੈਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੰਤ੍-ਪ੍ਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿ 

ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ 

ਜਾਣਾ ਰਾਮ /ਰੈਦੈ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ/(ਗੁ. ਗੰ . ੭੬੬)। 'ਸਿਧ- 

ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲਾਂ, ਮਸਾਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤ੍- 

ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਮਨਮੁਖ” ਕਿਹਾ ਹੈ - ਮਨਮੁਖ 

ਡਰਮ ਭਾਵੈ ਬੌਝਗਣੇ / ਵੇਮਾਗ/ਗਾ ਮੁਲ ਮੰਤ੍ਰ ਮਸਾ/ੰਣ / ਸ਼ਬਦਾ ਨਾ 

ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕੁਥੰਟਿ / ਨਾਨਕ ਸਚ ਰਤੇ ਸੁਸ਼ ਜਾ/ਟ /(ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੯੪੧)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੰਤ੍-ਪ੍ਯੋਗ ਨਾਲ ਸੈਕਟ 

ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰਿ-ਜਸ ਰੂਪ ਮਹਾ-ਮੰੜੁ 

ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ' ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ - ਸ਼ਨਤ ਜਪਤ ਹਰਨਾਮ ਜਸ਼ 

ਤਾ ਕਨੈ ਦੂਰ ਝਲਾਈ / ਮਹਾਮੰਤ੍ਰ ਨਾਨਕ ਕਥੰ ਗਰ ਕੇ ਗੁਣ 
ਗਾਈ /(ਗੁ . ਗੰ. ੮੧੪)। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 

ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤ੍-ਜੰੜ੍੍ ਕਰਨੇ ਸਭ ਪਾਖੰਡ ਹੈ 

ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣਾਂ ਹੈ - ਤੰੜ੍ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡ ਕਾਨ 
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ਕਲਾਹ ਕੱਧ ਬਹੁ ਵਾਦ ਵਧਾਵੈ / ਆਪੋਧਾਪਾੰ ਹੋਇ ਕੌ ਨ੍ਯਾਠੇ 

ਨ੍ਯਾਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵੀ / ਫੌਂਟਕਾ ਧਰਨ ਭਰਮ ਡੁਲਾਵੈ /18। 

ਮਿਿਤ੍ਯੁ : ਵੇਖੋ 'ਮਿਰਤੁ'। 

ਮਿਰਿਦੈੰਗ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ ਜਿਸ 
ਦੀ ਬਨਾਵਟ 'ਪਖਾਵਜ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਯਹੂਦੀ-ਮਤ 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” (10/8) ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵ-ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਦੋਣ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਸੁ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ 

ਨਾ “ਧਰਾ” ਸੀ। ਉਸ ਦੌਪੱਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਿਥਵੀ 

ਉਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਹੋਣ। ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਦੁਆਰਾ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਜ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੰਦ ਅਤੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋ 
ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, 

ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਕੌਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 

ਵਸੁਦੇਵ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਪਾਸ ਛਡ ਆਇਆ ਅਤੇ 

ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਉਦੋੱ' ਹੀ ਜਨਮੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ 

ਪ੍ਭਾਤ-ਫੇਰੀ, ਇਸਤਰੀ-ਸਤਿਸੈਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ 

ਵਾਲੇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਸੰਤਾਂ/ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਜਾਂ ਪਖਾਵਜ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲ 

ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿ੍ਦੰਗ ਜਾਂ ਪਖਾਵਜ 

ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ,ਨੇ 
ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਬਾਜੇ 

ਸ਼ਜਾਹਿ /ਮਰਿਦਿਗ ਅਨਾਹਦ ਕੌ/ਕੈਲ ਨੰ ਰਮ ਨਾਮ ਝੋਲ ਮਧ 
ਬੰਨ ਆਤਿ ਸੁਹੀਆ/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੨੭੨)। 

ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ - ਪਰਬੰਧ ਤੇ 

ਪਾਸਾਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ-ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ- 

ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਮਿਰਿਦੰਗ/ਪਖਾਵਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ 

ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਧਰੁਪਦ ਗਾਇਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇ' ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ- 

ਕਾਲ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਦੈਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਅਜ ਵੀ 

ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ “ਸੰਗਤਿ ਮਿਰਦੰਗ ਵਾਲੀ” ਕਰਕੇ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 

ਯ੍ 

ਯਸ਼ੋਦਾ : ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦ ਗੋਪ ਦੀ 
ਪਤਨੀ। ਯਸ਼ੋਦਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਲੇਖ “ਜਸੁਦਾ” 

(ਜਿਉਂ ਜਸੁਦਾ ਘਰ ਕਾਨੁ - ਗੁ. ਗੰ. ੭੫) ਅਤੇ “ਜਸੋਦ” 
(ਕਹਤ ਆ ਜਲੌਦ /ਜਿਸਹ ਦਹ ਡਾਤ ਖਾਹ ਜੀਉ -- ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੧੪੦੨) ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ 

ਪਾਲਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਲਈ। 

ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਮੂਹ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋ' ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ 
ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਬਸ, 
ਇਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 

ਹੈ। 

ਯਹੂਦੀ-ਮਤ : ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਤੇਂਬਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਤੌਰੇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ (ਵੇਖੋ) 
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮਤ ਨੂੰ “ਯਹੂਦੀ-ਮਤ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਤੌਰੇਤ” ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਮੂਸਾ 

ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ “ਬਾਈਬਲ” ਦੇ ਪੂਰਵਾਰਧ 

ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ। 

“ਯਹੂਦੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਕੜ ਵਿਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ 

ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚ 

ਯੂਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ 

ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ 

ਹੀ “ਯੂਦਾ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ' ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 

“ਯਹੂਦੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 

'ਇਸਰਾਈਲ” ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਨਾਂ 

“ਇਸਰਾਇਲੀ” ਵੀ ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 

ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਣ “ਯਹੂਦੀ” ਵੈਸ਼ 

ਇਸਰਾਇਲੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ “ਯਹੂਦੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੀ 

ਇਸਰਾਇਲੀ ਜਾਤਿ ਲਈ ਹੋਣ ਲਗੀ। 

ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ 

ਵਿਚ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਰਮ-ਕੇਦਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਾ 



ਯਕ੍ਸ਼ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਯਹੂਦੀ 

ਲਈ ਉਸ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। 

ਯਹੂਦੀ-ਮਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -- 

ਖ਼ੁਦਾ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਆਂਕਾਰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ, ਦਿਆਲੂ, ਖਿਮਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੈ । ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ 
ਖ਼ੁਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨਹੀਂ'। ਹਰ 

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮੁਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤਿ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤਿ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਬ੍ਾਹਮ ਤੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੀ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧ-ਸਥਾਪਨਾ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ। ਭਵਿਖ 

ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤਿ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ 

ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤਿ ਪ੍ਰਤਿ 

ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਭਵਿਖ ਕਥਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਹੀ 

ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਸੀਹ ਮੰਨਣੋ' ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ 

ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇਸ਼ਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖ ਸਹਿਣੇ ਪਏ । ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਤੋ ਵੀ 
ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 

ਕਾਰਣ ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰਖਣ 

ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਦੇ 
ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ 
ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ 

ਸੰਭਵ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 

ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਪ੍ਬੰਧ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਯਕ੍ਸ਼ : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਇਕ ਅਰਧ- 

ਦੇਵ-ਯੋਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ 

ਯਕ੍ਸ਼ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਕਰਦੇ । ਡਾ. 

ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ (ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਯਕ੍ਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਯਜੁਰ (ਜ਼ੁਜਰ) ਵੇਵ 

ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਣਾ ਠੀਕ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਵਰਤੀ ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਵਿਦਿਆਧਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ 

ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ ਯੱਗ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ 

ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਯਕ੍ਸ਼" ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਅਤੋਂ ਜੋ ਯੱਗਾਂ 

ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਮਾੜੇ 

ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਆਦਰ ਘਟ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਣਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਯਕ੍ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋ' ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਆਰਿਆਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਯਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵ 

ਘਟਣ ਲਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਥੋ' ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ, ਪ੍ਰੌਤਾਂ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ 

ਲਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ 

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯਕ੍ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ-ਪੌੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਗਿਣਿਆ ਹੈ - ਕਈੰ ਕੋਟਿ ਜ਼ਕ੍ਯ /ਕੌਨਰ' /੫ਸ਼ਾਚ / ਕਈ 

ਕੋਟਿ ਡੂਤਾ ਪ੍ਰੰਤਾ ਸੂਕਰ ਨ੍ਿਗਾਚ /(ਗੁ . ਗੁ . ੨੭੬)। 

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯਕ੍ਸ਼ ਦੀ 

ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਕ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋ' ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ। ਮੱਧ- 
ਕਾਲ ਵਿਚ ਯਕ੍ਸ਼-ਪੂਜਾ ਨੇ ਬੀਰ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ 

ਲਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਯਕ੍ਸ਼ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ “ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ' (ਅੰਸ਼ 

1) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਭੁਖ ਲਗੀ 
ਤਾਂ ਉਸ ਤਮੋ-ਵਿੱਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕ੍ਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ । ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕਦ-ਕਾਠ ਬਹੁਤ 
ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਡੌਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮਿ੍ਤ ਦਾ 

ਕੁੰਭ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। 
ਬੌਧ-ਮਤ ਵਿਚ ਯਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸਨ। ਜੈਨ-ਮਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਰਥਾਂਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 

ਨ ਕਿਸੇ ਯਕ੍ਸ਼ ਅਥਵਾ ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਯਕ੍ਸ਼ਾਂ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ।” 

ਯਜੁਰ (ਜੁਜਰ) ਵੇਦ : ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ। ਵੇਖੋ 

“ਵੇਦ'। 
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ਯਤਿ/ਯਤੀ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਤਿ/ਜਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ _ਇਹ ਇਕ _ਸਮਾਦਰਿਤ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥ ਵਿਚ ਯਤਿ/ਯਤੀ 

(ਜਤਿ/ਜਤੀ) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ । 

“ਰਿਗ-ਵੇਦ” ਵਿਚ ਯਤਿ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ 

ਭ੍ਰਿਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੁਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ।“ਯਜੁਰਵੇਦ” 

ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਜਾਤਿ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦ ਨੇ ਕਿਸੇ 
ਭੈੜੇ ਛਿਣ ਵੇਲੇ ਲਕੜਬਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਜੈਨ-ਮਤ ਵਿਚ ਆਮ ਜੈਨੀ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਵਕ” ਅਤੇ ਧਰਮ 

ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ “ਯਤੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਜੋ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਕਾਰਣ 

ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੌਂ ਉੱਚੇ ਉਠ ਗਏ ਸਨ। 

ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ 

ਅਤੇ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਲੱਛਮਣ , ਹਨੂਮਾਨ, ਭੀਸ਼ਮ, 

ਦੱਤਾਤ੍ਰੇ੍ਯ, ਭੈਰਉ ਅਤੇ ਗੋਰਖ। ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ 
ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ - /ਛਆ ਜਤੀ ਆ/ਇਆ 

ਕੇ ਝੰਦਾ/ਨਵੈ ਨਾਥ ਨੂਰਜ ਅਰ ਚੰਦਾ/(ਗੁ . ਗੁੰ . ੧੧੬੦)। 
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ 

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਰਕਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਰਿਹਾ 

ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗਿਹਸਥ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤਿ 

ਝੁਕਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਰੈਪਰਿਕ “ਜਤੀ” ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਉਤੇ 

ਵਿਅੰਗ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 
- ਜਤੀ ਸ਼ਦਾਵ/ਹਿ ਲੁਗ/ਤਿ ਨ ਜਾਣ/ਹਿ ਛਡ ਝਹ/ਹਿ ਘਰ 

ਝਾਰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੬੯)। 

ਯਮਪਯਮਰਾਜ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ (ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 
ਉੱਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ) “ਜਮ” ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਰਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਜੀਵਨ, ਦੇ ਸਰੂਪ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਬਿੱਤਾਂਤ 'ਰਿਗ-ਵੇਦ” ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ 

ਜੁੜਵੀ' ਭੈਣ ਯਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਜ ਪਿਤਾ ਅਤੇ 

ਸੰਜਨਾ ਜਾਂ ਸੰਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰਣਯੂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਇਕ ਪੁਰਾਣ-ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਲ-ਰੀਧਰਵ 

ਯਮ/ਯਮਰਾਜ 

ਅਤੇ ਜਲ-ਅੱਪਛਰਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਯਮ ਦੀ ਉਮਰ ਯਮੀ 

ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਿਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਮੀ ਦਾ 

ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਰਿਗਵੇਦ” ਦੇ “ਯਮੀ-ਯਮੀ 

ਸੰਵਾਦ” ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਹਿਵਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਰੈਗ ਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਟੇ 

ਉਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਰਜ, ਭਾਲਾ 
ਅਤੋਂ ਕਮੰਦ ਆਦਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਸਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਦਿਕਪਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਭੂਰੇ ਰੌਗ ਦੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜੋ 
“ਸਰਮਾ” ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ 

ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋ' ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹ 

ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਣ ਲਈ 
ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਮ-ਕਿੰਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੁਤਿਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਯਮ 

ਕੋਲ ਇਕ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'ਪਟੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਕਕੰ ਕੈਸ਼ ਪੁੰਡਰ ਜਲ ਹੂਏ /ਵਿਣੁ ਸਾਸ਼ੁਣ 

ਉਜਾਨਿਆ/ ਜਮ ਰਾਜੇ ਕੈ ਹੌਰ ਆਏ ਮਇਆ ਕੈ ਸੰਗਲ 

ਝੀਹਿ ਲਾਇਆ /(ਗੁ . ਗੰ. 8੩੨)। 

ਯਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 

ਨਿਵਾਸ ਯਮਪੁਰੀ (ਯਮਲੋਕ) ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 

“ਕਾਲੀਚੀ” ਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿਚ “ਵਿਚਾਰ-ਭੂ” ਨਾਂ ਵਾਲੇ 

ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇਸ 

ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ “ਅਗ੍ਰਸੈਧਾਨੀ” 

ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਹੀ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ - 
ਯਮਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮਰਾਜ । ਯਮਰਾਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾ 

ਨੂੰ ਦੇਡ ਦੇ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਇਹ ਨੇਕ ਬੈਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੋਇਆ 
ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਜੀਆ ਉਪਾਇ ਕੰ /ਲਿਖ' 
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ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਝਹਾ/ਨਿਆ/ ਓਥੈ ਸਚੋ ਹੀ ਸੰਦ ਨਿਥੜੈ ਚੁ/ਣਿ 

ਵ/ਖ ਕਢ ਜਜਮਾ/ਲਆ/(ਗੁ . ਗੰ . ੪੬੩)। 

ਯਮੁਨਾ (ਜਮੁਨਾ) : ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਜੋ ਟੇਹੜੀ ਖੇਤਰ 
ਦੇ ਕਲਿੰਦ ਪਰਬਤ ਤੌ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 115 ਕਿ . ਮੀ. 

ਪਹਾੜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਕੋਲ 

ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 

1400 ਕਿ. ਮੀ. ਵਹਿ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਨੌੜੇ ਸੰਗਮ ਵਿਚ 

ਗੈਗਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 

ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਉੱਟਾ 

ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤ੍ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀ 

ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲ-ਲੀਲਾਵਾਂ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 
ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਥੇ 

ਅਨੇਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਯੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਭੱਟ ਨੇ ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯਮੁਨਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜਰਮਆ 

ਕਰਮ ਮਛਾ ਕਛਾ ਹੁਆ ਬਰਾਹਾ ਜਮੁਨਾ ਕੰ ਕੂ/ਲ ਖੋਲ ਧਲਿਓਂ 
/ਜਨਿ ਨੰਦ ਜੀਉ / (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੦੩)। 

ਇਸ ਦਾ “ਯਮੀ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੈਵੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਿਆ ਜਾਂ ਸੈਜਨਾ ਜਾਂ ਸਰਣਯੂ 

ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਮ 

ਇਸ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ 
ਬਲਭਦ੍ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਲਭਦੁ ਨੇਂ 

ਆਪਣੇ ਹਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਿਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ 

ਰੂਪ ਧਾਂਗਣ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਕਲਿਦ ਪਰਬਤ ਤੋ ਨਿਕਲਣ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਕਾਲਿਦੀ' ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 
'ਸੂਰਯਜਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵੇਖੋ “ਯਮ/ਯਮਰਾਜ'। 

ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਨੂੰ 'ਯਾਦਵ' (ਜਾਦਵ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਯਦੁ” 

ਯਯਾਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇਵਯਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਚੰਦ੍ਵੈਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜਾਂ _ਸੀ। “ਬਾਲਮੀਕਿ 

ਰਾਮਾਇਣ” (ਉੱਤਰ-ਕਾਂਡ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 

ਯਾਨੜੀਏ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ 

ਯਯਾਤੀ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ 

ਬਦਲਣੋਂ' ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਠਾ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰੂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਾਫ਼ੀ 
ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯਯਾਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਰੂ ਤੋਂ 

ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਰੂ ਨੂੰ 
ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਦੁ ਨੂੰ ਰਾਜ- 

ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 

ਕੁਲ ਵਿਚ ਯਾਤੁਧਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ (“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼”) ਦੀ 

ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਦੁ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨਿਰਵਾਸਿਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 

ਭਰਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਦਜਲਾ-ਫ਼ਰਾਤ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 

ਪੱਛਮੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ- 
ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਰਡਨ 

ਨਦੀ ਅਤੇ ਜੂਡਾਈ ਸਾਮਰਾਜ ਯਦੁ ਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਤੰਤ੍ ਦਾ ਹੀ 

ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਭਾਸ-ਪੱਟਨ 

ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਬੰਦਰਗਾਹਵਾਂ ਰਾਹੀ' ਆਰਯ-ਵਰਤ ਵਿਚ 

ਆਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 
ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਹੀਂ 

ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਤਾਇਆ। ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ 

ਪਹਿਲਾਂ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਨੇ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ 

ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਬ ਦੇ ਪੇਟ ਉਤੇ ਥਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਬਾਸਾ ਆਦਿ 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਿਲੇ ਸਰਾਪ 

ਕਾਰਣ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ-ਵਾਸੀ ਯਾਦਵ ਪ੍ਰਭਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਸ 

ਵਿਚ ਲੜ ਮੋਏ ਅਤੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ “ਜਰਾ” ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਧ 

ਨੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ-ਵਾਸੀ 

ਯਾਦਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ' ਦ੍ਰਾਰਿਕਾ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ' ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦਵ-ਵੈਸ਼ ਅਗੇ ਚਲਦਾ 

ਰਿਹਾ। 
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਬਾਸਾ 

ਆਦਿ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 

ਸਰਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਨਉ ਕਰਤਾ 

ਠਗਉਂਗੀ ਜਾਦਵ ਏਂ ਫਲ ਪਾਏ /(ਗੁ . ਗੰ. ੬੯੩)। 

ਯਾਨੜੀਏ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ: ਇਹ ਉਕਤੀ ਬਿਲਾਵਲ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਚੌਥੇ ਚਉਪਦੇ (ਐ 



ਯੁਗ (ਜੁਗ) 402 

ਮਾਨੈ ਤੌਗਾੀ ਟੇਕ ਮੇਰੇ /ਪਆਨੋਂ ਮੈਂ ਅੱਨੇ ਤੌਗੀ ਟਕਾ /- ਗੁ. ਗੁ. 
੮੦੨) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂ ਧਾਰਣਾ 

ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿਚ /ਇਆਨੜੀਏ ਆਨੜਾ 

ਕਾ/ਇ ਕਰੇ/ਹ (ਤਿਲੈਗ ਮ. ੧, ਗੁ. ਗੰ. ੭੨੨) ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ 
ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਯੁਗ (ਜੁਗ) : ਪੁਰਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ 

ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ - ਸਤਿਯੁਗ (ਕ੍ਰਿਤ 

ਯੁਗ), ਤ੍ਰੇਤਾ-ਯੁਗ, ਦ੍ਰਾ ਪਰ-ਯੁਗ ਅਤੇ ਕਲਿਯੁਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਮਵਾਰ 4800, 3600, 2400 ਅਤੇ 

1200 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖਾਂ 

ਦੇ 360 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ 

ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਅਵਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ 

- ਸਤਿਯੁਗ 17,28,000 ਵਰ੍ਹੇ, ਤੋਤਾ 12,96,000 

ਵਰ੍ਹੇ, ਦਰਾ ਪਰ 8,64,000 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਲਿਯੁਗ 4 ,32,000 

ਵਰ੍ਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ “ਚਤੁਰਯੁਗੀ” ਜਾਂ 

“ਮਹਾਯੁਗ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 

4,32,00,00,000 (ਚਾਰ ਅਰਬ ਬੱਤੀ ਕਰੋੜ) ਵਰ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਾਯੁਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਲਪ (ਵੇਖੋ) ਬਣਦਾ 

ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਉਲੇਖ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 

ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ 

ਲਿਖੇ ਗਏ 'ਅਮਰ-ਕੋਸ਼” ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜ ਲੱਛਣ ਦਸੇ 

ਗਏ ਹਨ -- ਸਰਗ, ਪ੍ਰਤਿਸਰਗ, ਵੰਸ਼, ਮਨਵੰਤਰ ਅਤੇ 

ਵੰਸ਼ਾਨੁਚਰਿਤ -- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਮਨਵੈਤਰ” ਲੱਛਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਮਨੁ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਤੇ 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਵੀ ਯੁਗਾਂ ਸੰਬਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਮਿਲ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਦ-ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਤਿਯੁਗ 

ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮ੍ਹਾਜ ਹੈ। ਤ੍ੇਤਾ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ 

ਚੌਥੀ ਕਲਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਪਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਲਾਵਾਂ 

ਯੁਗੀਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨੇਕੀ 

ਦਾ ਕੇਵਲ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ-ਦਾਨ 

ਕਰਨੇ ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਸੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 

ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ 400 ਵਰ੍ਹੇ , ਤ੍ਤਾ 

ਵਿਚ 300 ਵਰ੍ਹੇ , ਦਰਾ ਪਰ ਵਿਚ 200 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਲਿਯੁਗ 

ਵਿਚ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ, 

ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਿਯੁਗ 
ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ 
ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ 

ਸਤਿਯੁਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਯੁਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕਲਿਯੁਗ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੌਕ ਅਧਰਮ 

ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਦੋ' ਕਲਿਯੁਗ ਸਮਝਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਯੁਗ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉੱਜ ਉਹੀ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਹਨ, 

ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ , ਫਿਰ 

ਯੁਗ ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਮਨੌਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 
- ਸੋਈ ਚੰਦੁ ਚੜਾਹ ਸੈ ਤਾਗੇ ਸੋਈ /ਦਨੀਆਰੰ ਤਪਤਾ ਰਹੀ / 

ਸਾ ਧਰਤੀ ਐਂ ਪਉਣੁ ਝਲਾਰੇ ਜੁਗ ਜੀਆ ਕੋਲੇ ਥਾਵ ਕੰਸ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੯੦੨)। 

ਇਹ ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਤਦੇ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ -- ਸਭਾ ਜੁਗ 

ਮਹ ਨਾਲ਼ ਉਤਮ ਹੋਈ ਗੁਰਮ/ਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ /(ਗੁ 

ਗ੍ਰੰ. ੮੮੦)। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ “ਨਾਮ” ਨੂੰ ਕਲਿਯੁਗ ਦਾ 

ਯੁਗ-ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਸ਼ਤਯ/ਗਿ ਸਤ _ਤੌਤਾ ਜਗ 

ਦੁਆਪਾਰਾ ਪੁਜ਼ਾਚਾਰ/ ਤੀਨੰ ਜੁ/ਗੇ ਤਨ /ਦੇੜੇ ਕਲਿ ਕਵਲ 
ਨਾਮ ਆਧਾਰ/(ਗੁ . ਗੁਰੰ. ੩੪੬)। 

ਯੁਗੀਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਸੰਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਵਧੀ-ਸੀਮਾ 12ਵੀਂ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 

ਤਕ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, 

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਖਿਪਤ ਜਾਂ ਵਿਸਤਰਿਤ ਚਿਤ੍ਰਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
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ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਤ੍ਰਣ ਦੀ ਸੈਖੇਪ 

ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ 

ਨਾਲ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਪਸਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬੌਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ : ਸ਼ਹਾਬੁੱਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ (1186-1192 ਈ.) ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 

ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਗ਼ੁਲਾਮ, ਖ਼ਿਲਜੀ, ਤੁਗ਼ਲਕ ਆਦਿ ਵੰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਸੰਨ 1398 ਈ. ਵਿਚ ਤੈਮੂਰ ਲੈਗ ਦੇ 

ਹਮਲੇ ਨੇ ਤੁਗ਼ਲਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਅੰਧਤਾ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ 
ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ 

ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਤੋੱ' ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨ ਬਚਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਨਾਚਾਰ 

ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਸਰ ਗਏ। ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋ' ਬਾਦ 

ਦੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਟੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਵਾਂਗ ਹੋਂ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ 

ਦਾਅ ਲਗਿਆ, ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਬਾਦ 

ਬਹਲੋਲ ਲੋਂਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕਰਕੇ 
ਇਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, 

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਂਦੀ ਨੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨੂੰ 

ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ 

ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਉਸ ਦਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ੁਗ਼ਲ ਸੀ। 
ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਇਬ੍ਾਹੀਮ ਲੋਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ 

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੌਲਤ 

ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ) 

ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਤੇ 

ਆਜ੍ਮਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਪੌਲ 

1526 ਈਂ ਵਿਚ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ 
ਲੋਦੀ ਨੂੰ ਲਕ-ਤੋੜਵੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਪਰ 

ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ 

ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ 

ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਮੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ 

ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲ 

ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ। 
ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ 

ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇ' ਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਅਵਸਥਾ 

ਪ੍ਤਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇ' ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ 
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ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤਿਕ੍ਰਿਆ ਭਗਤੀ 

ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸੰਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਤੋ' ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦੇ 

ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਯਥਾਰਥ ਚਿਤ੍ਣ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਉਤਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ (ਆਸਾ ਰਾਗ-ਚਉਪਦਾ 39, ਅਸ਼ਟਪਦੀ 

11 ਅਤੇ 12 ਅਤੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ-ਚਉਪਦਾ 5) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਉਲੋਖਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ 

ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਰੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, 

ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇ' ਹੋਈ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ 

ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ 

ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਸਮਾਨ 

ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ 

ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 

ਪਾਪ ਹਨ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਆਕ੍ਰਮਣ ਤਾਂ ਨਿਮਿਤ-ਮਾਤਰ ਹੈ। 

ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਸਦਾਚਰਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਪ-ਲਿਪਤ ਹੋ 

ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ 

ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੂੰਖਾਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ 

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਭੀ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ 

ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ 

ਨਾਲ ਪੁਰਜਾ ਨੂੰ ਚੀਰ-ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ (ਰਾਜੇ 

ਸਹ ਮੁਕਦਮ ਕਾਤੰ)...। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੈਗ- 

ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ - ਸਾਹਾ ਸ਼ਗੰਤਾ 

ਗਵਾਈਆ ਰੰਗਿ _ਤਮਾਸੈ ਚਾ/ਇ/ ਇਹ ਚਿਤ੍ਣ ਨ 

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਵਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, 

ਸਗੋ' ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇ' ਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ 

ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੋਂ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ” 

ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ 

ਤਕ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਸਮੇ' ਲਈ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਰਾਜ 
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ਦੇ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਗ਼ਲ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ 

ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 

ਅਰਾਜਕਤਾ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 

ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ-ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਚ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ-ਭਗਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ਸੜ 

ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਸਵੇਂ' ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਸਾਧਕ ਸੈਨਿਕ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣ ਕੇ 

ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨ-ਮੁਕਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ 

ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 

ਭਗਤੀ ਵਲ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਦਾਸ 
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ 
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰ- 

ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 

ਕਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਵਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ 
ਗੱਲ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਭਗਤੀ 
ਕਾਵਿ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਚਾਹੇ ਭਗਤੀਮਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰ- 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਤਮ-ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 

ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਦੇ ਕਈ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂਗੱਦੀ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ 
ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ 

ਉਸ ਦਾ ਇਸਪਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੁਟਾਇਆ ਸੀ। 
ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਦੀ 
ਜਨ-ਚੇਤਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤ-ਕਾਲ ਤਕ ਸਮੂਲ 

ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ : ਧਰਮ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਨੱਖ 

ਦੀਆਂ ਸਦ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। 
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ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮਿਟ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ 

ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ , 

ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਮਾਪਦੇਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵ 

ਅਤੇ ਧਰਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਭੇਦ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋ' ਸਹਿਜ- 

ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰੁਚੀਆਂ 

ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਦੀ 

ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਸਹਿਜ-ਧਰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲ 

ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ' ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਸਹਿਜ-ਧਰਮ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ- 

ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡ-ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਕਲਿਯੁਗ ਛੁਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ , ਰਾਜੇ ਕਸਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਦੀ ਮਸਿਆ 
ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਚ ਦਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਭਲਾ 

ਕਿਵੇ ਦਿਸੇ - ਕਾਲ ਕਾਤਾੰ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈੰ ਧਰਨਾ ਪੰਥ ਕਾਨ 
ਉੰਡ/ਰੇਆ.....। ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦੋ' ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਅਰਾਜਕਤਾ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ 

ਪ੍ਵਿਿੱਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ। ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ 
ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰਿੱਧੀਆਂ- 

ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੰਬਲ-ਰੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ 

ਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ 

ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। 

ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹਾਤਮ ਦਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 

ਸਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੇ 

ਨਰਕਾਂ ਸੁਅਰਗਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਜਾ -ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਵਿਲਾਸਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮ 

ਦੀ ਰਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜਾਤਿ-ਪ੍ਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ 

ਕਰੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬ੍ਹਮ-ਤੇਜ ਭਾਵੇਂ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗੇ ਭਸਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ, 

ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਦ੍ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਧੇ 
ਰਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਾ ਸੀ। 
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ 

ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ 

ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 

ਪਾਪੰਡ ਪੂਰਣ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕ 

ਮਗਨ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਥਵਾ 

ਅਦਭੁਤ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀ ਚਕਾਚੌ'ਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ 

ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ 

ਕਰਮ ਹੰਕਾਰ ਪੂਰਣ ਸੀ। ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਪੰਡਿਤ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਨ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਅੰਦਰ ਮਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ 

ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਪਰੋ' ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ 
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ਸਨ - ਕਾਦ ਕੂੜ ਬੋਲਿ ਮਲੁ ਥਾਇ/ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਸਭ ਲੋਕ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਤੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਯੁਗ- 

ਚਿਤ੍ਣ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਤੋਂ 

ਯਥਾਰਥ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ , ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ 

ਦੇ ਸਹੀ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਕਰਮ 

ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ 

ਭਾਵਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ 

ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ - ਲੇ ਰੜ ਲਗੈ ਕਪੜੀ ਜ਼ਾਆ ਹੋਇ 

ਪਲਨੰਤੁ / ਜੌ ਰਤ ਘਵ/ਹ ਆਣਸ਼ਾ /ਤਿਨ /ਨੈਓਂ /ਨੈਰਮਲ 

ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋ ਡਿਗ ਚੁਕੇ 

ਸਨ। ਯੋਗੀ, ਸੈਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ 

ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਉਠਣ ਨਾਲ ਘਰ ਬਾਰ ਛਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਗਿ੍ਹਸਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਝਾਕਦੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਨ ਉਹ ਗਿ੍ਹਸਥ-ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਸਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਉਠ ਸਕਦੇ 

ਸਨ। ਬਸ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਰੂਏ ਰੋਗ ਵਿਚ 

ਕਪੜੇ ਰੰਗ ਕੇ ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ 

ਹਾਲ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਅਤੇ ਆਚਾਰਯ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਏ ਪਰ ਅਧਰਮਤਾ ਦਾ ਕੋੜ੍ਹ ਇਤਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਅਤੇ 

ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀ ਡਫਲੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਵਜ ਰਹੀ ਸੀ 

ਕਿ ਸੁਧਾਰਕ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਕਾਰਜ ਜੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਇਸਲਾਮ-ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ 

ਧਰਾਤਲ ਤੋ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦਾ 

ਆਚਰਣ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ 

ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ 

ਤਸਬੀ ਫੇਰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਧਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਹਕ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਲੀ ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ 

ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ 

ਚੀਤ / ਨਾਨਕ ਨਾਉਂ ਖਾਦਾ/ਇ ਕਾ /ਦਾਨਿ ਹਛੈ ਮੈ ਲੰਹੁ / 

ਆਵਾ /ਦਿਵਾਜ਼ੰ ਦੁਨੰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰਹ / (ਗੁ. ਗ੍ੰ. 

੧੪੦)। 
ਸਰਵ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। “ਦਸਮ-ਗੁੰਥ” ਵਿਚ ਵੀ 

ਅਕਾਲ-ਉਸਤਤਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਕੀਰਣਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤਿ ਨੂੰ 

ਇਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਮ-ਅੰਦੋਲਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਨਵ 

ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ-ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੇੜੇ 

ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜ-ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ। 
ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ : ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬੜਾ 

ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਤੱ 
ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ 

ਪ੍ਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਦਈ ਬਣ ਚੁਕੇ 

ਸਨ। ਸ਼ੀਲ, ਸੈਜਮ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਦਿ ਬੈਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 

ਖਾਧ-ਅਖਾਧ ਖਾਣ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ -- ਰੰਨਾ ਹੋਈਆ 

ਝੋਧੀਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਆਦ.... /ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਡਿਗ 

ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ 
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ਸੰਬੈਧ ਨਿਰੇ ਸੁਆਰਥ ਉਤੇ ਟਿਕੇ ਸਨ -- /ਏਸ਼ਤਰਨ ਪਰਸ 

ਧਟਿਐ ਭਾਊ/ ਭਾਵੈ ਆਵਉ ਭਾਵੈ ਜਾਉ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੯੫੧)। 

ਉਦੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ -- ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਆਘਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ 

ਤੌਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 
ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ 

ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਅਨੁਦਾਰ 

ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਚ ਵਜੋ ਬਾਹਰਲੇ 

ਆਡੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 

ਉਜਲਾ ਪੱਖ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ-ਮਨੁੱਖ ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ 

ਬਾਹਮਣ, ਛੜ੍ੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 

ਵਿਸਤਰਿਤ ਚਿਤ੍ਰ ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਿਰਸੈਕੋਚ ਖੰਡਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। 

ਆਸ਼੍ਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਲ ਹਰ ਪਾਸੇ 
ਚੱਕਰ ਕਟਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਗਿ੍ਹਸਥ ਪ੍ਰਤਿ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹਿਲ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। 

ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ 

ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ 

ਪ੍ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਤਰੀ ਕਾਮ-ਭੋਗ 

ਅਤੇ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਮਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ 

ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਆਕ੍ਰ ਮਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਠਤਾ 

ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋ ਬਣੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ 
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ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਤਕ 

ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਥਾ 

ਨੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਅਕਸਰ ਤਨਾਉ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਤਾ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਕ 

ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗ਼ਰੀਬ। ਅਮੀਰ ਵਿਲਾਸੀ ਸਨ ਅਤੇ _ 
ਗ਼ਰੀਬ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 

ਨੈਣ ਉਘਾੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 

ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਚਿਤ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਦਾਚਾਰ, 

ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ 

ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਧਰਮ- 
ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ : ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਆਕ੍ਰਮਣਕਾਰੀ ਬੜੇ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 

ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ, ਕਿਲੋ , ਸਰਾਵਾਂ 

ਬਣਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ 
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਵਜੋ' ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਰਿਦ੍ਤਾ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ 

ਸੀ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ 
ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੈਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧ 

ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੋ ਭਿਖਿਆ 

ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰ-ਘਰ ਮੰਗਣ 'ਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਸੀ -- ਘਨ ਘਰ 

ਮਨਾਂਗਤ ਲਾਜ ਨ ਲਾਗੀ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੦੩)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ 

ਮਨੋਂ-ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਪ੍ਰੀਅਰ ਤਾਪ ਗੇਗੀ ਕੰ ਬਸਤਾ ਅਪਦਾ ਕਾ 
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ਸਾਹਨਆ /੍ਹਿਹ ਤੋਂ ਨਸ਼ਤਾ ਦੋਸ਼ ਛੱ/ਡਿ ਪਰਦੌਗ਼ਹ ਧ/ਇਆਂ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੩੪੮)। 

ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਤਹ ਆਨਤ ਭੋਜਨੁ ਖਾਲਾ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ 

ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੌਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ 

ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ /ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰੈ ਓਹੁ /ਚ/ਤਿ ਨ ਧਰ/ਇ / ਜਓਂ 

/ਨਿਰਧਨੁ ਸ਼ਰਧਨ ਕੰ ਜਾਇ/ ਆਗੇ ਬੰਠਾ ਪਨੈਠਿ /ਫਰਾ/ਇ/ 

ਜਉ ਸ਼ਰਧਨੁ` /ਨਨੈਰਧਨ ਕੇ ਜਾਇ/ ਦੀਆ ਆਦਰ ਲੰਆ 

ਝੁਲਾਾਇ/(ਗੁ . ਗੰ. ੧੧੫੯)। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ 

ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਰਣ ਉਪਰੈਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ - 
ਇਸ ਜਰ _ਕਾਗ/ਣ _ਘਣ-/ਵਿਗਾਤ /ਇ/ਨੇ ਜਰ _ਘਣਨੰ 

ਹਾਆਈ?/ ਪਾਪ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮਇਆ ਸ਼ਾਥ ਨ ਜਾਈ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੪੧੭)। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਾਪਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਨ- 

ਇਛਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਜਜ਼ੀਆ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ 

ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 

ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ 

ਮੋਟਾ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਕਤ ਕਟਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟ ਤੋ 

ਬਚਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੌਕ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਪਾਸ 

ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਨ ਲੁਟਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਗੀਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ 

ਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਯੋਗ (ਜੋਗ) : ਵੇਖੋ 'ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ'। 

ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ : ਪ੍ਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਅਥਵਾ ਛੇ 

ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਧਾਂਤ- 

ਪ੍ਣਾਲੀ ਨੂੰ “ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।“ਯੋਗ' 

ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ 'ਯੁਜ੍ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। 

ਫਲਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ 

“ਯੋਗ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ 

ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ “ਯੋਗ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ 

ਗਿਆਨ-ਯੋਗ, ਕਰਮ-ਯੋਗ, ਭਗਤੀ-ਯੋਗ। 'ਯੋਗ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹੈ “ਯਤਨ”। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸਾਧਨਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਗ ਹੈ । ਪਤੰਜਲਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਤ 

ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਨਿਰੋਧ (ਠਹਿਰਾਓ ਜਾਂ ਰੋਕ) ਨੂੰ “ਯੋਗ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਸਾਧਨਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 

ਉਲੋਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਅਤੇ 'ਯੋਗ- 

ਵਾਸਿਸ਼ਠ” ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਬੌਧ- 

ਮਤ ਵਿਚ ਨਿਰਵਾਣਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨੂੰ 

ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੰਜਲਿ ਨੇ ਸਭ ਤੋੱ 
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਚਾਰਯਾਂ 
ਦੀਆਂ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਯੋਗ-ਸੂਤ੍' ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੋਗ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਖਮ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਖ ਨਾਗ ਪਾਤੰਜਲ ਆੱਥਆ ਗੁਰਮ/ਖਿ ਸਾਸਤ 

ਨਗੰਗਾ ਸ਼ਣਾਈ/(1/14)। 

“ਯੋਗ-ਸੂਤ੍” ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲੋ ਅਧਿਕ “ਅਸ਼ਟਾਂਗ 

ਯੋਗ' (ਵੇਖੋ) ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ “ਹਠ-ਯੋਗ' (ਵੇਖੋਂ) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ 

ਭਾਵੇਂ' ਤੰਤ੍-ਗੁੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ 

ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਗੌਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 
ਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹਮਾਨ ਰਹੇਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ- 
ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੋਲ ਵੀ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ “ਹਠ-ਯੋਗ” ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਚੂੰ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਗ੍ਰਿਆ-ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 
ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਪਤੰਜਲਿ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੂੰਕਿ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਜ-ਯੋਗ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਦੋਂ ਹੀ ਭੇਦ ਹਨ - ਰਾਜਯੋਗ 

ਅਤੇ ਹਠ-ਯੋਗ। ਉੱਜ ਮੰਤ੍ਰ-ਯੋਗ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ 

ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤ੍ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿਆ 
ਜਾਵੇ। ਸੋਹੈ ਜਾਪ” ਜਾਂ “ਅਜਪਾ ਜਾਪ” ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤ੍- 

ਯੋਗ ਹੀ ਹਨ), ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ-ਯੋਗ (ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 

ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ- 
ਕਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ), “ਸਹਿਜ-ਯੋਗ” (ਵੇਖੋ) ਆਦਿ ਦਾ ਉਲੋਖ ਵੀ ਕਿਤੋ- 

ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਪਤੰਜਲਿ ਕ੍ਰਿਤ 'ਯੋਗ-ਸੂਤੁ' ਦੇ ਕੁਲ ਚਾਰ ਪਾਦ 

ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਦ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਮਾਧੀ-ਪਾਦ' ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਯੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ , ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ 

ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਨਾਤਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਪੁਰਸ਼ 

ਅਤੋਂ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਵਖ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਤੱਤ੍ਰ ਹੈ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਨ 

ਕਲੋਸ਼ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 

ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪਰਮ- 

ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਰਤਾ ਕੇ ਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ , ਬਾਕੀ 

ਦੇਵ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ 

ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਅਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਖ ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੈਵਲ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ 

ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਨੂੰ 
ਨਿਯੌਤਿਰ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋ 

ਰਹਿਤ 'ਸ਼ੁਤੀ” (ਵੇਦ) ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਦੇ 

ਭੇਦ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 'ਸਾਧਨ-ਪਾਦ'। ਇਸ ਵਿਚ 

ਅਵਿਦਿਆ (ਅਗਿਆਨ) ਆਦਿ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 
ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਪੁਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ 
ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਾ ਅੱਠ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਅੱਠ ਅੰਗ (ਅਸ਼ਟਾਂਗ) ਹਨ - ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਨ, 

ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਤ੍ਯਾਹਾਰ, ਧਾਰਣਾ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਿ। 

ਤੀਜੇ ਪਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ “ਵਿਭੂਤਿ-ਪਾਦ'। ਇਸ ਵਿਚ 
ਧਾਰਣਾ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ 

ਭਾਵ “ਸੈਯਮ” ਦਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ 

ਵਿਭੂਤੀ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ 
ਨ ਪੈਣ ਲਈ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੌਥੇ ਪਾਦ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੈਵਲ੍ਯ-ਪਾਦ' ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਕੈਵਲ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਿੱਤਰਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਂਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ੈਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ 

ਦਾ ਅਭਾਵ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ 

ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੈਵਲ੍ਯ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਘਾੜਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ 

ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਕੇਵਲ ਸਰਬੱਗ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। '਼ੁਤੀ' ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੋਗ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ 
ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਦਰਸ਼ਨ (ਵੇਖੋ) ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ 

ਅੰਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਂਖ੍ਯ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 

ਜਦ ਕਿ ਯੋਗ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਂਖ੍ਯ 25 ਤੱਤ੍ਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ 26। ਪੁਰਸ਼, ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ 

ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਤੱਤ੍ਰ ਹਨ ਅਤੇ 

ਬਾਕੀ ਦੇ 23 ਅਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਧਾਨ ਹਨ। ਸਾਂਖ੍ਯ ਕੇਵਲ 

ਵਿਵੇਕ-ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮੋਖ ਸੈਭਵ ਮੰਨਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਯੋਗ 

ਵਿਵੇਕ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਕਰਮ-ਯੋਗ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਸਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਅਸ਼ਟਾਂਗ-ਯੋਗ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ 

ਮਾਰਗ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਗ ਸਮਾਧੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ-ਸਾਖਿਆਤ-ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਪ੍ਯ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮ-ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਯੋਗ ਦੇ ਕਰਮ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਤਿ ਕੋਈ 

ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ- 

ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਵੇਕ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੀਵ ਯੋਗ- 



ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੈਧਨਾ ਤੱ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਚਿੱਤ 

ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੈਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ- 

ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤ੍ੀ ਰੁਕ (ਸਥਿਰ 

ਹੋ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ 
ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਯੋਗ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਤਮਾ 

ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਚਿੱਤ 

ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੋਗ ਦੇ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਂਪ੍ਯ-ਮਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਚ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਅਵਸਥਾ 

ਸੁਖ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਚਿਰ- 

ਦੁਖ-ਨਿਵ੍ਰਿੱਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਚਿੱਤ ਨਾਲ 
ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੋ ਅਗਿਆਨ-ਵਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ 

ਅਤੇ ਭੋਗਤਾ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ 

ਬੱਧ (ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ) ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਆਤਮਾ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ 

ਹਨ - ਅਵਿਦਿਆ (ਅਗਿਆਨ), ਅਸਮਿਤਾ (ਦੇਹ, ਧਨ 

ਦੀ ਹਉਮੈ), ਰਾਗ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ), ਦ੍ਰੈਸ਼ (ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ), 
ਅਤੇ ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼ (ਨੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਠ-ਪੂਰਵਕ 

409 ਰਹੱਸਵਾਦ (ਗੁਰਮਤਿ) 

ਕਾ ਨਿਲੰੜਾ ਸਣੇ ਤੂ ਅਨੁ /ਬਨੁ ਨਾਵ ਸੌਗੁ ਨ ਹੱਈ/ ਨਾਸ 
ਰਾਤੰ ਅਨਦਿਨੁ ਆਤੇ ਨਾਸ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ/ ... ਸਤਿਗੁਰ ਤੌਂ 

ਨਾਲ ਪਾਈਐ ਆਉ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਾ ਹੋਈ / ਕਰੇ ਸੰਚਾਰ 

ਮਨਿ ਦੌਖਹੁ ਨਾਨਕ /ਬਨੂ ਨਾਵੈ ਮੁਕਾਤਿ ਨ ਹੋਇ/(ਗੁ. ਗੁੰ. 

੯੪੬)। 

ਰੰ 

ਰਸ : ਵੇਖੋ “ਪਟ-ਰਸ', “ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ'। 

ਰਸੂਲ : ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਹਾਨ ਧਰਮੀ 

ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਵਲੋ” 

ਜਿਬਰਾਈਲ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਦਾ 

ਆਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ 

ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ” 
ਆਵੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸ਼ੀਬਰ ਨਾਲੋਂ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈਂ 

ਕਿ ਪੈ਼ੀਬਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋ ਡਰਨਾ)। ਅਵਿਦਿਆ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਕਲੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਂਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਮੂਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ 
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਯੋਗ-ਸਿੱਧੀ ਹੈ। 

ਯੋਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤਿਆਂ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ' ਇਹ ਦੋਵੇ' ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ 

ਹਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇ' ਭਿੰਨ ਹਨ। ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ 

ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਦਰਭ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਰਹੱਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦ 

ਕਿ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਕੇ , 

ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋ' ਨਿਰਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 

ਰਹੱਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਿਕ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲੋ' ਸਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 

ਉਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਪ੍ਰੋਮ ਅਤੇ 

ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ- 

ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 

ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੋਗ ਸੈਪੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਸ਼ਬਦੀ 

ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਦੌਜ/ਕੈ ਪਉਂਦਾ /ਕਾਉ ਰਹੈ ਜਾ /ਚਿਤ ਨ 

ਹੋਇ ਰਨੂ/ਲਿ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੩੧੯-੨੦)। ਵੇਖੋ “ਪਿਕਾਂਬਰ”, 

ਪੇਜ਼ੀਬਰ'। 

ਰਹੱਸਵਾਦ (ਗੁਰਮਤਿ) : ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਹੱਸ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ 
ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਪ੍ਰਮ- 

ਭਗਤੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਹੱਸ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ 

ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ' ਸੈਸਾਰਿਕ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਟ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ 
ਪ੍ਾਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ 'ਆਨੰਦਵਾਦ”)। ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ 

ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਮਾਦੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਕਿਕਤਾ ਤੋਂ' ਬੇਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਰਹੱਸਮਈ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤਿ 
ਪਰਮ, ਉਤਸੁਕਤਾ, ਜਿਗਿਆਸਾ, ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ 

ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਭਵ 

ਆਧਾਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਇਸਨੂੰ 'ਦੈਵੀ-ਅਨੁਭੂਤੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰਹੱਸ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਜੈਨ 

ਚਾ/ਖਿਆ ਸੋਈ ਸ਼ਾਦ ਜਾਣ/ਨੇ #ਜਉਂ ਗੁੰਗੇ #7/ਨਿਆਈੰ/ 

ਅਕਥੰ ਕਾ [ਕਿਆ ਕਥੀਐ ਭਾਈ? ਚਾਲਉਂ ਸ਼ਦਾ ਰਜਾ7/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੬੩੫)। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, 

ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 

ਡਾ. ਰਾਜੁਕਮਾਰ ਵਰਮਾ (ਕਬੀਰ ਕਾ ਰਹੱਸਵਾਦ) ਅਨੁਸਾਰ 

ਰਹੱਸਵਾਦ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦੈਵੀ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ 

ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਛਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬਧ ਇਥੋ' ਤਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ` ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ 

ਅਦੈਤ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। 
ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ 

ਹੈ - ਇਕ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 
ਰਹੱਸਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਪ੍ਰ ਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਭਾਵਾਤਮਕ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸਚੇ 

ਹੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੋਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ- 

ਭਗਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਧ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਭਾਉ-ਭਗਤੀ 

(ਵੇਖੋ)। ਧ੍ਰੋਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਦ੍ਰੈਤ-ਮੁਕਤ ਅਥਵਾ ਹਉਮੈ- 
ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ , ਕਿਉਂਕਿ - ਹਉਐ ਨਾਵੈ ਨਗੱਲ /ਵਿਰੋਂਧ ਹੈ ਦੁਇ 
ਨ ਵਸ਼ਾੰਹ /ਇਕਾ ਠਾ/ਇ/(ਗੁ . ਗੰ. ੫੬੦)। 

ਰਹੱਸਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 

ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ-ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 

ਰਹੱਸ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ “ਜਪੁਜੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ' ਸਹਿਜੇ ਹੀ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ, ਸ਼੍ਵਣ ਅਤੇ ਮਨਨ ਦੀਆਂ 

ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪੰਜ-ਖੰਡੀ (ਵੇਖੋ 
“ਪੰਜ-ਖੰਡ') ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤ੍ਰਾ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਉੜੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਪ੍ਰੇਮ (ਵੇਖੋ) 
ਸਵੱਛ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਦੰਪਤਿਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਮ ਉਜਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰੋਮ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਕ ਮੰਨੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮੀ- 

ਪ੍ਰੰਮਿਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਥ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 

ਰਹੱਸਵਾਦ (ਗੁਰਮਤਿ) 

ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਪਤਿਕ 

ਸੈਬੈਧ ਵਾਲੋਂ ਪ੍ਰੌਮ ਵਿਚ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭਵ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਵਿਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ 
ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਵਿਛੋਂੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਖਣੇ (ਸਲੋਕ) ਅਤੇ ਛੰਤ 

ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁੰ ਦਰ ਸੰਦਰਭ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਬਸੀ, ਅਧੀਰਤਾ, ਦੀਨਤਾ, 

ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਪੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਤੜਪ ਵਰਣਨ ਤੋ” 

ਪਰੇ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਨਹੀਂ' ਦਿੰਦੇ। 
ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਘੁਲ-ਘੁਲ ਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਂ 

ਗਈ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਕ ਛੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਮੰਧ ਗੈਂਣ ਦੁਹੋਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੰਦਾ ਨ 

ਆਵੀਂ / ਸ਼ਾਧਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਉ /ਪਰ ਕੰ ਹਾਵੈ / ਧਨ ਥੀਈ 

ਦਬਾ/ਲ ਕੰਤਾ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣ? ਦੇਖਏ / ਸੀਗਾਰ ਨਠ ਰਸ਼ ਭੌਗ 

ਭੋਜਨ ਸ਼ਭ' ਭੁਠੁ /ਕਿਤੈ ਨ' ਲੇਖਏ /(ਗੁ. ਗੰ .੨੪੨)। 
ਵਿਯੋਗ-ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਚਿਤ੍ਣ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ 

ਚਾਉ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਹੈ - ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉਂ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੌਰਾ ਰਾਮ / ਘਰਿ 

ਆਪਨੜੈ ਖੜਾ ਤਕਾ ਮੈ ਆਨੇ ਚਾਉਂ ਘਨੰਰਾ ਰਾਮ / ਆਨੇ 

ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਨਟ ਪ੍ਰਭਾ ਮੋਨਾ ਮੈਂ ਤੌਰਾ ਭਰਵਾਸ਼ਾ/(ਗੁ . ਗੰ. 

੭੬੪8)। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਾਰਾਤ ਸਹਿਤ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਧਿਕਾ 

ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਮਈ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

'ਤਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਆਵਹੁ ਆੰਤ 

/ਪਿਆਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਨੋਂ /ਸ਼ਚੁ #ਗਲ਼ ਗਾਵਹੁ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭ 

ਭਾਵਹਾ ਸ਼ੋ/ਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੋਂ / ਅਪਨੈ ਘ/ਨ ਆਇਆ ਥਾਨ 

ਨੁਹਾਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਵਾੇ //ਗਆਨ ਮਹਾ ਰਲ਼ ਨੰੜ੍ਾੰ 

ਅੰਜਨ 'ਤ੍੍ਿਭਵਣ ਭੂਪ /ਦਿਖਾ/ਇਆ/ ਸ਼ਥੀਂ ਤਿਲਹੁ ਰੇ 

ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਹਮ ਘਨ ਸਾਜਨੁ ਆਜਇਆ/ (ਗੁ. ਗੰ . 

੭੬੪)। 

ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਆਹ 

ਦਾ ਅਵਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
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ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੋਭਾਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ -- ਵੀਵਾਹ ਹੋਆ ਸ਼ੌਭ ਸ਼ੋਤਾੀੰ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਆਇਆ /(ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੭੬੫)। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਧਿਕਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੱਜਾ, 

ਭੈ, ਸੈਕੌਚ, ਸੈਦੇਹ, ਸ਼ੈਕਾ ਆਦਿ ਅਨੌਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ 

ਸੈਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ ਦਾ ਪਰਮਾਨੰਦ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਿਕਾ ਦੀ ਚਿਰ-ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਰੈ - ਮੋਨ ਇਛ ਪੁਨ ਜੀਉ ਹਮ ਘੰਠੇ ਸਾਜਨੁ 

ਆਇਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੨੪੨)। ਇਸ ਪ੍ਰੋਮ-ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ 

ਵਿਯੋਗ-ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਯੋਗ-ਅਵਸਥਾ ਵਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤੀਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਤਰਣ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 

“ਬਾਰਹਮਾਹਾ” ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਅਢ੍ਰੈਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿੜ੍ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਹਾਰ 

ਡੋਰ ਰਸ਼ ਪਾਟ ਪਟੰਥਰ /੫/ਨ ਲੌੜਾੰ ਸੰਗਾਗਾ / ਨਾਨਕ ਐੱਲ 

ਲਈ ਗੁ/ਨੇ ਆਪਣੈ ਘਰੇ ਵਰੁ ਪ7ਏਆ ਨਾਗਾੀ/ (ਗੁ. ਗੰ . 

੧੧੦੯)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹੱਸਵਾਦ ਪ੍ਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਯੋਂਗ-ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸੈਯੋਗ-ਅਵਸਥਾ ਤਕ 

ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਛਿਣਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਤਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਚਿਤ੍ਣ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ-ਬੋਧਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਖੰਡ ਅਨੁਭੂਤੀ 

ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹੱਸਵਾਦ ਮੂਲ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ। 

ਰਹਾਉ : ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗੀਤ-ਅਨੁਸਾਸਨ ਨਾਲ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਚਉਪਦਿਆਂ ਜਾਂ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਆਮ 

ਤੌਰ “ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 
ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਗੀਤ-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
“ਟੇਕ” ਜਾਂ “ਸਥਾਈ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 

ਠਹਿਰਨਾ ਜਾਂ ਰੁਕਣਾ। ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਦਿਆਂ/ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 

ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਰਾਂਸ਼' ਰੂਪ ਵਿਚ “ਰਹਾਉ” ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। 

ਹਨ। ਕਈ ਵਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ 

ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ' 'ਸੁਖਮਨੀ', “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ', 

“ਓਅੰਕਾਰ” ਆਦਿ। ਕਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋ ਅਧਿਕ 

ਰਹਾਉ ਵੀ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਭਾਵ 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿ-ਉੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 
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ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ('ਮਹਾਨਕੋਸ਼”) ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ 

“ਰਹਾਉ” ਤੋ ਭਾਵ ਉਹ ਪਦ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 

ਅੰਤਰੇ ਪਿਛੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਵਿਚ ਜੋ “ਰਹਾਉ” ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ : ਪਰਬੰਧ ਤੇ 

ਪਾਸਾਰ”) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ-ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 

ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਹਿਤ “ਰਹਾਉ' ਦਾ ਕੇਂਦਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। “ਰਹਾਉ” ਦੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਰਚਨਾ 

ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰਕਾਰੀ 

ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋ' ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ “ਰਹਾਉ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਆਧਾਰ-ਸ਼ਿਲਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 

ਜੇ “ਰਹਾਉ” ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 

ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ 

ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਵ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ' ਕਿਸੇ 

ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਰਹਾਉ” ਵਾਲੀ 
ਤੁਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਵਿਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਹਿਰਾਸ (ਬਾਣੀ) : ਨਿੱਤ-ਪਾਠ ਦੀ ਇਕ ਬਾਣੀ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਝ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਸੋਦਰੁ , ਸੋਪੁਰਖੁ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ-ਚੌਪਈ, “ਅਨੰਦੁ” 

ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਖ਼ੀਰਲੀ ਪਉੜੀ 

ਅਤੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ 

ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਧ-ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ 
ਫਲ ਹੈ। 

ਸੈਝ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਨੇ ਚਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ' ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੋਦਰੁ" 

ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ' ਸੰਝੈ ਸ਼ੋਦ੍ਰ ਗਾਵਣਾ 

ਮਨ ਸ਼ੋਲੀਂ ਕਾਰੇ ਆਲ £ਲੰਦੋਂ (ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ - 6/3)। 
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ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ-ਜੁੱਟ ਸਨ। ਇਕ ਜੁੱਟ ਦਾ 

ਨਾਂ 'ਸੋਦਰੁ” (ਵੇਖੋ) ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ 'ਸੋਪੁਰਖੁ” (ਵੇਖੋ)। 

“ਸੋਦਰੁ” ਜੁੱਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 

ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ , ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਅਤੇ 
ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ। “ਸੋਪੁਰਖੁ' ਜੁੱਟ ਦੇ ਚਾਰ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋ' ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ 

ਰਜ਼ਾ 

ਰਘੁਬੈਸਿ ਤਿਲਕੁ : ਰਘੂ-ਬੌਸ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਭਾਵ ਦਸ਼ਰਥ 
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ। ਸਵੈਯੇ ਮ. ੪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ 

ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਸਮ-ਰੂਪ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- 
ਰਘੁਥੀਸਿ /ਤਲਕੁ' ਸ਼ੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਘ/ਰਾ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੪੦੧)। 

ਵੇਖੋਂ 'ਰਘੂ , ਰਾਜਾ”। 

ਰਘੂ, ਰਾਜਾ : ਰਘੂ ਕੁਲ ਦਾ ਸੈਚਾਲਕ ਅਤੇ ਅਯੋਧਿਆ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਸਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਤੋ' ਬਾਦ ਸੈਕਲਿਤ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 

ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ “ਰਹਿਰਾਸ” ਦਾ ਪਾਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਕ ਹੀ 

ਸੀਮਿਤ ਸੀ। 

ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 

ਇਕ੍ਸ਼ਵਾਕੁ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ ਦਲੀਪ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਦਕਿ੍ਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਜਦੋ 

ਦਲੀਪ ਨੌ ਅਸ਼੍ਰਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੱਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਜੁੱਟ (ਸੋਦਰ - ਸੋਪੁਰਖ) ਦੇ “ਰਹਰਾਸ' ਨਾਂ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 

ਆਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਪਦ ਦੇ 

ਰਹਾਉ” ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ “ਰਹਰਾਸਿ” ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

- ਮ਼ੌਠੇ ਆਤ ਗੁਰਦਵੇ #ੰ ਕਓਂ ਰਾਮ ਨਾਨ ਪਰਗਾ/ਸ/ 

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ਼ ਸੋਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸ਼ਥਾਈ ਗਰ ਕਗੰਤਿ ਹਮਗਾੰ 

ਰਹਰਾ/ਸ/(ਗੁ . ਗੰ. ੧੦)। 

“ਰਹਿਰਾਸ” ਸ਼ਬਦ “ਰਹ:” ਅਤੇ “ਰਾਸ” (੨ਫ: “ ਗ਼ਥ) 

ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਨਤੀ, 
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾਂ/ਨਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਪਤ- 

ਕੀੜਾ, ਗੂੜ੍ਹ ਰਹਸਮਈ ਸਾਧਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਸਿਧ- 

ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸੈਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ -- /ਤਿਸ਼ ਆਗੀ ਰਹਰਨਸ਼ 
ਹਮਾਗੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਣੈ / ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 
ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ 'ਰਹਰਾਸ” ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 

ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 
ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ “ਰਹਿਰਾਸ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਰਾਹੇ-ਰਾਸ੍ਤ” ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ “ਸਹੀ ਰਸਤਾ” 

ਦਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਅਤੋਂ ਸੈਦਰਭ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ “ਰਹਿਰਾਸ” 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ 

ਅਨੁਚਿਤ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ। 

ਰਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਘੂ ਉਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ 

ਇੰਦਰ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਘੂ ਨੇ ਇੰਦੂ ਨਾਲ 
ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਦਲੀਪ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। 

ਚਹੁੰਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਭੁਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 

ਇਸ ਨੇ ਕੁਬੇਰ ਉਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 14 

ਕਰੋੜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ 

ਵਿਸ਼ਵਜਿਤ ਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਯੱਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਧਨ-ਮਾਲ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ “ਅਜ” ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜ 

ਦੇ ਘਰ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਾਮ 

ਚੰਦਰ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਰਣ ਸਾਰੀ ਕੁਲ 

ਦਾ ਨਾਂ ਰਘੂਕੁਲ ਜਾਂ ਰਘੂਵੈਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਸ਼-ਪਰੈਪਰਾ 

ਕਾਰਣ ਰਾਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰਘੂਵੀਰ, ਰਘੂਵਰ, ਰਾਘਵ, ਰਘੂਨਾਥ 

ਆਦਿ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ 
ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ-ਉਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਘੂ 

(ਰਾਮ ਚੰਦਰ) ਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਹਰ ਲਿਆ 

ਸੀ - ਗਾਵੈ ਜਮਦਗਨੈ' ਪਰਸ਼ਰਾਐਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਨਾਨ ਰ% ਤੇਜ 

ਗਰਓਂ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੮੯)। 

ਰਜ਼ਾ : ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ -- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ, ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ। ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਈਸ਼ਵਰੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ 

ਭਾਣੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ - ਰਲ਼ ਕੰ ਰਜਾ/ਂਏ ਮੰਨੇ ਨਨ ਓਪਨ 

ਕਰਤਾ ਮੰਨੋ ਆਪ ਗਵਾਵੰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੧); ਸੌ ਕਠੋ ਜਿ 



ਰਡ 

ਤਿਸ਼ੈ ਰਜਾਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੫)। ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਸੂਚਕ 

“ਰਜਾਇ”, “ਰਜਾਈ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ 

“ਭਾਣਾ, “ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਧਾਂਤ)”। 

ਰਡ : ਇਹ ਉਪਸਿਰਲੇਖ 'ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ” ਵਿਚ 
ਵਰਤਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਵੈਯੇ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

- ਜਿਗ਼ਹਿ ਧਹੰਉਉਂ ਧਰਤਿ ਅਰ /ਵਿਓਮ ਆਰ ਪਵਣੁ ਤੇ ਨ 
ਸ਼੍ਰ ਅਵਰ ਆਨਲ ਅਨੰਦ ਕੰਅਉ / ਗਲੇ /ਗਿ/ਖੇ #ਨਨ ਸੂਰ 

/ਦਨੇ ਸ਼ੈਲ ਤਰੂਆ ਫਲਾ ਫੁਲ ਦੀਆ / ਸ਼ਾਨ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮ 

/ਕੀਅਆ ਧਾਭਰੇਓ /ੜ੍ਰਿਤਵਣ ਜਾਲ / ਸੋਈ ਏਕਾ ਨਾਲ ਗੱਭਿਨਾਲ 

ਸਤਿ ਪਾ/ਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਲ਼ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੯੯)। 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ (ਮਹਾਨਕੋਸ਼) ਨੇ 'ਰਡ” ਨੂੰ ਇਕ 

ਛੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸੇ ਹਨ -- 

ਚਾਰ ਚਰਣ , ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਦੀਆਂ 41 ਮਾਤ੍ਹਾਂ, 15-11-15 

ਪੁਰ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼੍ਾਮ; ਦੂਜੇ ਚਰਣ ਦੀਆਂ 26 ਮਾਤ੍ਹਾਂ 11-15 

ਪੁਰ ਵਿਸ਼੍ਹਾਮ, ਅੰਤ ਦੋਂ ਚਰਣ ਦੌਹਾ। ਇਹ ਵਿਖਮਤਰ ਛੰਦ ਹੈ। 

ਰਣਝੁੰਝਨੜਾ : ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਂਗਲਿਕ ਗੀਤ ਜੋ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਢੌਲਕ , ਘੁੰਘਰੂਆਂ ਅਤੇ ਟੱਲੀਆਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਮਕਲੀ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ “ਛੰਤ” ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਕੇ ਵਲ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ -- ਰਣਡੁੰਝਨੜਾ ਗਾਓ 

ਸ਼ਥੀੰ ਹਨ ਏਕੁ ਧਿਆਵਹੁ / ਸਤਿਗੁਰ ਤਮ ਸਵ ਸਖੀ ਮੰਨੈ 

/ਚੀਿਅੜਾ ਫਲ ਪਾਵਹੁ / (ਗੁ. ਗੰ. ੯੨੭)। ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ 

ਬੀੜ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਛੰਦ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। 

ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਣਝੁੰਝਨੜਾ ਗਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਰੂਪਾਇਤ ਕਰਕੇ “ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 

`ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ “ਅਨੰਦੁ (ਬਾਣੀ)”। 

ਰਤਨ : ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ “ਰਤਨ” ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਉੱਤਮ 

ਜਾਂ ਵਡਮੁਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ “ਰਤਨ” ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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“ਨਾਮ” ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਰਤਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੇ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਰਤਨ ਨਾਨ ਅਪਾਰ ਕਮ ਨਹੁ ਪਵੈ 

ਅਲ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੮੬)। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ” ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੀਰ (ਖੀਰ) ਸਮੁੰਦਰ 

ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ 'ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਲ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - 

ਰਤਨ ਉਪਾ/ਇ ਧਰੇ ਖਨ ਆਲਆ/ (ਗੁ . ਗੰ. ੩੫੦)। ਵੇਖੋ 

“ਚਉਦਹ ਰਤਨ”, 'ਖੀਰ (ਸਮੁੰਦਰ”। 

ਰਬਾਬ : ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋੜੀ ਸਾਜ਼ (ਵਾਦ੍ਯ 

ਯੈਤ੍) ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ 
ਸੁਰ-ਤਾਲ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਮਾਣ-ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਦਿ- 

ਵਾਦਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਬਾਬ-ਨੁਮਾ 
ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਨਵਾਂ 

ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ “ਰਬਾਬ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਰਬਾਬੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। 
ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦਸ ਉਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਂਧੀ ਦੇ ਇਕ 
ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ “ਆਸਕਪੁਰ” ਤੋ' ਫੇਰੂ ਫਿਰੈਦੇ ਪਾਸੋ' ਹੋਈ। ਭਾਈ 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ 
ਇਕ ਦਾਨਾ (ਮਰਦਾਨਾ) ਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਾਸੀ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 

ਮੌਜੂਦ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਮਦਾਨਾ : 'ਰਮਜ਼ਾਨ” ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ 'ਰੋਜ਼ਾ”। 

ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ( ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ): 
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਆਚਾਰਯ 
ਨਹੀ'। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
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ਸੈਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੀ 

ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ 

ਨ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੈਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ 

ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ 

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਉਸ ਦੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਰੂੜ੍ਹ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਯੁਗ ਦੀਆਂ 

ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੇ ਉਸਾਰੂ 

ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ 

ਚਾਸ਼ਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਚਿਰਜੀਵੀ ਅੰਸ਼ਾਂ 

ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੈਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਮਤ-ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ-ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਪੂਰਣਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮ-ਉਦੇਸ਼ 
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ-ਮੁੱਲਾਂ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਮਾਨਵ-ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਆਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਸਵਰ ਨਿਕਲਿਆ, 

ਉਸ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਬੈਧੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 

ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਦੇਹ 

ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਮਾਧਵ, ਮੁਰਾਰਿ, ਮੁਕੰਦ, 

ਵੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ। 
ਆਪ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਅਨਿਰਵਚਨੀ ਤੱਤ੍ਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 

ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਸਾਰੇ 

ਉਪਮਾਨ ਤ੍ਰਗਿਣਾਤਮਕ ਹਨ। ਨਸ਼ਵਰ ਉਪਮਾਨ ਦੀ 

ਅਨਸ਼ਵਰ ਉਪਮੇਯ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ -- 

ਕਾਨ ਗੰਵਦਾਸ਼ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹਾ ਕਾ/ਇ ਕਗੀਜੀ / ਜੌਸ਼ਾ ਤੂ 

ਡੌਸ਼ਾ ਤੁਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ / (ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੮੫੮)। ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ , ਸਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਿਤ ਅਤੇ 

ਸਭ ਦੇ ਅਤਿ-ਨਿਕਟ ਹੈ -- ਸ਼ਰਲੋਂ ਏਕੁ ਅਨੰਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਭਾ 

ਘਟ ਭੌਗਵੈ ਸ਼ੋਈ / ਕਹਿ ਗਂਵਿਦਾਸ਼ ਹਾਲ ਧੈ ਨੇਠੈ ਸ਼ਹਜੇ ਹੋਈ 

ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਸ਼ ਹੋਈ/(ਗੁ. ਗੰ. ੬੫੮)। 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿ੍੍ਸ਼ਟੀ 

ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ -- ਤੂ ਆਦਿ ਪਰਲ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਡੌਰਾ 

ਪਾਰ ਨ ਪਇਆ ਜਾਏ ਜੀਓ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੪੮)। ਉਹ ਸਰਬ 

ਸਮਰਥ ਹੈ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ - ਨੰਚਹੁ 

ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੇ/ਬੰਦੁ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਠੋਂ /(ਗੁ . ਰੂੰ. ੧੧੦੬)। 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿਖਰ ਉਤੇ 

ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਥਵਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 
“ਬੇਗਮਪੁਰਾ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਦੁਅੰਦ ਜਾਂ ਤਨਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਹਿਜ-ਸੁਖ ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ । ਹਰ 

ਇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ -- ਹਨ ਅਦਾਰੇ 
ਬਾਹਰ /ਏਕਾ ਤੂੰ ਤੁੰ ਜਾਣਾਂਹ ਭੇਤ / ਜੌਂ ਕੰਚੋਂ ਸ਼ੋ ਹਨ ਜਾਣਦਾ 

ਔਠੇ ਮਨ ਗਾੰਭ ਚੌੜੁ /(ਗੁ . ਗੰ. ੮੪)। 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਅਨੰਤ 
ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਸਕਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ 

ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ 

ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ - ਸੰਤ ਅਨੰਤਾਹ #ਤ੍ਰ ਨਾਹੀ/ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਦ੍ਰੈਤ 

ਸੰਬੈਧ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਭਿੰਨ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ 

ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਥਵਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਪ੍ਪੰਚ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਇਸ 
ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -- ਮਨੁ ਆਇਆ ਕੇ ਹਮੱਥੇ 
/ਬਿਕਾਨਉਂ /ਪਰ ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈੱਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ' ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਸੰਪੰਤ 

/ਝਪੰਤ ਪਟਲ ਆਇਆ ਧਨੁ / ਤਾ ਆਹ ਮਗਨ ਹੋਤ ਨ ਤੋਰ 

ਜਨ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੫੮੭)। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੜੇ, ਜਲ ਅਤੇ ਤਰੈਗ ਦੇ 

ਉਪਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਦੈੈਤ ਸੈਬੈਧ ਦੀ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਡੌਗੀ ਮਹ ਮਹ ਤੋਂਗੀੰ ਅੰਤਰ ਕੌਸ਼ਾ/ 

ਕਨਕ ਕ/ਟੋਕਾ ਜਲ ਤਰੰਗਾ ਜੌਸ਼ਾ /(ਗੁ . ਗੰ. ੯੩)। 

ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆਵੀ ਪਰਪੰਚ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਇਕ 

ਛਲਾਵਾ ਅਥਵਾ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ 



ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 415 ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਅਸਥਾਈ ਹੈ ।ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਫ਼ਨਖਾਨੇ' (ਛਲ ਦਾ 

ਘਰ) ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜੋ ਟਨੈਨੈ ਸੋਂ 

ਹੋਇ /ਝਨਾਸ਼ਾ/ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਨਟ ਦੇ ਸਾਂਗ-ਵਾਂਗ 

ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 'ਬਾਜੀ” ਅਥਵਾ ਖੇਡ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇ' ਬਾਜੀਗਰ 

ਬਾਜੀ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮੇਟ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਸ ਦੀ 

ਲੀਲਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ 

ਲਗਦੀ। ਆਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ 

ਸਥਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਸੁੰਭ ਅਤੇ ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੈਗਾਂ ਦੇ 

ਉਪਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਸੁੰਭ 

ਦਾ ਰੈਗ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਮੇਯ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਥੁੜ-ਚਿਰਾ ਹੈ। 

ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। 

ਉਹੀ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ 

- /ਇਹ ਤਨੁ ਹੋਇਗੋਂ ਭਸਮ ਕਾ ਢੌਗ /ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ 

ਚੂੰਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ” 

ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਘਆਸ਼ ਕੀ ਟਾਟਾ ਵਾਂਗ 

ਸੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 

ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਥੋ ਤਕ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਭਾਈ ਬੰਧ ਕੁਟੰਝ 

ਸ਼ਹੌਰਾ / ਓ/ਇ ਭੀ ਲਾਗੇ ਕਾਢੁ ਸ਼ਵੈਰਾ / ਘਰ ਕਾਂ ਨੰਠੇ ਉਗਹਿ 

ਤਨ ਲਾਗ? / ਉਹ ਤਉ ਡੂਤ ਭੂਤ ਕਹਾ ਭਾਗਾੰ / (ਗੁ. ਗ੍ੰ. 

੭੯੪)। 

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਧਾਰਣ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ “ਮੁਕਤੀ” ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਅਤੇ 

ਸਥਾਈ ਹੈ -- ਜੰਸ਼ਾ ਰੰਗ ਕਸ਼ੰਭ ਕਾ ਤੈਸ਼ਾ /ਇਹ ਸੰਸਾਰ / ਮਰੇ 

ਗਮਲਏ' ਰੰਗਾ ਮਜਨ ਕਾ ਕਹ ਗੰਵਦਾਸ਼ ਚਮਾਰ /(ਗੁ . ਰੰ . 

੩੪੬)! 

ਇਹ ਸੌਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 

ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 

ਜੂਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਹੈ , ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ 

ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ -- ਦੁਲਭਾ ਜਨਮ 

ਪੰਨਾ ਛਲ ਪ7ਇਓਂ /#ਰਥਾ ਜਾਤ ਆੰਬਬੌਕਾ /(ਗੁ. ਗੰ. ੬੫੮)। 

ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ 

ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋ' ਹਟ ਕੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਬੇਕ ਅਥਵਾ 

ਬ੍ਹਮ-ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਇਆਵੀ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ 

ਕੇ ਅਦ੍ਰੈਤਾਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੈਧ ਬਾਰੇ 

ਸੈਵਾਦ ਰਚਾਉੱਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆਵੀ 

ਉਪਮਾਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 

ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 'ਸਹੁ' ਅਤੇ 'ਸੁਹਾਗਿਨ' ਦੇ ਸਾਤਵਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮਨੌਂਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਕਾ ਪਤਲਾਕਹਿ ਕੇ 

ਜਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਹਵਾ ਦਾ ਥੰਮ ਦੇ ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ ਵਿਧਾਨ 

ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੱਡ, ਮਾਸ, ਨਾੜੀਆਂ 

ਜੀਵਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋੱ 

ਮੁਕਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ 

ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
ਚੁੱਕੇ ਹਨ - ਕਾਹੇ ਗੰਵਦਾਸ ਸੈ ਜਗੁ ਲੁ/ਟਆ / ਹਮ ਤਾਉਂ 

ਏਕਾ ਰਾਮ ਕਾਹਿ ਛ/ਟਆ/(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੭੯੪)। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 

ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 

ਇਕੌ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ -- ਸਤਜੁ/ਗਿ ਸਤ _ਤੌਤਾ ਜਗ 

ਦੁਆਪਾਂਭ ਪੂਜ਼ਾ ਚਾਰ / ਤੀਨੰ ਜੁਗ ਤਨੈਨੰ /ਦੇੜੇਂ ਕਲ ਕੰਵਲ 

ਨਾਮ ਆਧਾਰ/(ਗੁ . ਗੰ. ੩੪੬)। 

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰੌਮ-ਭਗਤੀ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧ੍ਰੰਮ ਭਗਤ ਕੰ ਕਾਰਣੰ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ 

ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੌੌਮ- 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਨਹੀਂ ਫੁਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਬਹੁਤ 

ਉਦਾਸ ਰਹੇ - ਪ੍ਰੰਮ ਭਗ/ਤ ਨਹ ਉਪਜੀ ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਵਦਾਸਾ 
ਓਦਾਸ਼/ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ-ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਟ 

ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ 

ਅਧਿਆਤਮੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦਬ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ 
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ਮੰਨ ਲੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮ ਦਾ ਸਵਰ ਗੂੰਜ ਉਠਦਾ ਹੈ 
ਜਿਸ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਕ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ - ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤ /#ਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੰ' 
ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਾਤਿ ਨਹੀੰ ਹ/ਇ ਤੌਗੀ/(ਗੁ . ਗੰ. ੬੯੪)। 

ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ 

ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 

ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਲਿਵ 
ਲਗਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ 

ਈਸ਼ਵਰੀ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ 

ਆਰਤੀ-ਨੁਮਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ _ਸੈਸਾਰ ਦੀ 
ਗਤਿਵਿਧੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ-ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ 

ਸਮੋਈ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ -- ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ 
ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰੇ / ਗਰ ਕੇ ਨਾਮ /ਝੈਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸ਼ਾਨੇ /- - - 

ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਲ ਤੌਰੋਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇਡੋਂ ਤੋਲ ਲੇ ਮਹ 

ਪਸ਼ਾਰੇ/ ਨਾਮ ਡੌਠੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਓ/ਜਿਆਰੋਂ 

ਭਾਵਨ ਸ਼ਗਲਾਨੇਂ /(ਗੁ. ਗੰ. ੬੯੪)। 
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ਭੌਰੇ ਨੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 

ਵਿਚਰ ਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਲਈ 

ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਈ ਜਾਏ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਆਡੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ 

ਸਾਮਗ੍ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ 

ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਡੰਬਰ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਆਤਮ- 

ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਡੰਬਰ 

ਯੁਕਤ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਸਗੋਂ ਰਾਗ ਗੌੱਡ 

ਵੀ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 

ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 

ਇਸ਼ਨਾਨ, 12 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ- 

ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੰਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ 
ਅਥਵਾ ਦੈੈਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਵਸਥਾ ਇਸੇ 

ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ' ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਿਰਤੀ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਦੁਅੰਦ ਹੈ। ਹੈਕਾਰ 

ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮ- 

ਭਗਤੀ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ- 

ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉ ਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਮਨੌਰਥ ਨੂੰ ਸੁਲਭ 
ਕਰਦੀ ਹੈ - ਸਾਚਾ ਪ੍ਰਮਤ ਹਮ ਤਾਮ ਸਿਉਂ ਜੋਗੀ / ਤੁਮ ਨਉ 

ਜੰ/ਰਿ ਅਵਰ ਸੰ/ਗਾ ਤੌਗੀ / ਜਹ ਜਹ ਜਾਓ ਤਹਾ ਤੋਗੀ ਸੇਵਾ/ 

ਤਮ ਸੋ ਠਾਕਰ ਆਓਰ ਨ ਦੌਵਾ/(ਗੁ.ਗ੍ੰ. ੬੫੯)। 

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹ ਪੂਜਾ- 

ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਨਿਰਾਧਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤਨ-ਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ 
ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਦੂਧਾ 

ਤ ਝਛਨੈ ਝਨਹ /ਝੈਟਾ/ਰੇਓ ਵਾਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਜਿਸ ਸਾਮਗੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋ 

'ਤੱਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਛੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਫੁਲ ਨੂੰ 

ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਤਵਿਕ ਕਰਮਾਂ ਵਲ 
ਰੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ 

ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਿ 

ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ 

ਨੀਵੀਂ ਸੀ - ਜਾਤਾ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਜਨਸ਼' 

ਹਮਾਰਾ, ਮਲੀ ਜਾਤਿ ਕਮੀਨ?ੈ ਪਤਿ ਕਮ ਓਛਾ ਜਨਨ 

ਹਮਾਰਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ 

ਅਥਵਾ ਆਚਾਰ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਸਮਾਜਿਕ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੈਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਹੋਵੇ , ਖਤ੍ਰੀ ਹੋਵੇ , ਡੂੰਮ, ਚੰਡਾਲ ਅਥਵਾ ਮਲੀਨ ਮਨ ਵਾਲਾ 

ਹੋਵੇ , ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇ' ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ 

ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ, 

ਉਹ ਜਗਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਕੁਲ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਜਿਥੇ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਜਨਮ ਲਏ 



ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ (ਕਾਵਿ-ਤੱਤ੍ਰ) 417 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ 

ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ' ਕਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ -- ਬ੍ਰਹਮਨ ਬੈਸ਼ ਨੁਦ ਆਰ 
ਭੂਤਾਂ ਡੌਮ ਚੰਡਾਰ ਮਲੰਛ ਮਨ ਸੋਇ / ਹੋਇ ਪਨਨੈਤ ਭਗਾਵਾਂਤਾ 

ਭਾਜਨ ਤੇ ਆਪ ਤਾੰ ਤਾਨੇਂ ਕੁਲ ਦੌਇ/ ਧੰਨ ਸੁ ਗਾਉ ਧੰਨ 

ਸੋਂ ਠਾਉ ਧੰਨਿ ਨੀਤ ਕੁਟੰਥ ਸਭ ਲੰਇ / ਸੈਨਨਿ ਆ ਸ਼ਾਰ 

ਰਸ਼ ਤਜ ਆਨ ਰਸ ਹੋਇ ਰਸ਼ ਮਗਨ ਡਾਰੇ /ੜਲੁ ਖੋਇ /(ਗੁ . 

ਗੰ. ੮੫੮)। 

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ 

ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਦ 

ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਡਿਤਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ 

ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੌ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ - 

(1) ਅੜ /ਬਪ੍ਰ ਪਰਧਾਨ /ਤਿਨ ਕਗਹਿ ਡੰਡਓ/ਤਾ ਤੰਰੇਂ ਨਾਮ 
ਸ਼ਰਣਾਇ ਗੰਵਿਦਾਸ਼ ਦਾਸ਼ਾ/ ; (2) ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ /ਬਪ੍ਰ 

ਕਗਾ/ਹਾ ਡੰਡਉ/ਤਾ /ਤਨ ਤਨ ਗੰਵਦਾਸ਼ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ/(ਗੁ . 

ਗੰ. ੧੨੯੩)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 
ਹਰਿਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਨੂੰ ਕੋਂਈ ਮਹੱਤਵ 

ਨਹੀਂ' ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁਗ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ 

ਅਤੇ ਆਪ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨੜੇ ਵਾਂਗ ਹਿਕ ਤਾਣ 

ਕੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਏ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ-ਵੀਰ 

ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਸਭ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ 

ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ', ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਥਾਕਥਿਤ 

ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਮਨ-ਚੇਤਨਾ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਕਢੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 

ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਤੋਰਿਆ। ਇਸ 

ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਨ ਕੇਵਲ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕਲਿਆਣ- 

ਪਥ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਿਆ, ਸਗੋ' ਪਰਵਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 

ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ 

ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ( ਕਾਵਿ-ਤੱਤ੍ਰ ) : ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 

ਹੈ। ਕਾਵਿ-ਸਾਧਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੁਗ 

ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ (ਕਾਵਿ-ਤੱਤ੍ਰ) 

ਦੀ ਪ੍ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਕਵਿਤਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਹਰਿ-ਜਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 

ਗਾਉਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਅਥਵਾ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਮੱਧਯੁਗ 

ਦੇ ਭਗਤ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 

ਨੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 16 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ-ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਸਭ 

ਕੁਝ ਰਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 

ਰਾਗਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ/ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ “ਚਉਪਦਾ” ਰੂਪਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ 
ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੋ-ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੇ 

ਹਨ, 21 ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 11 ਚਾਰ-ਚਾਰ 

ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 3 ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ; 

ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪਦੇ 

ਹਨ (ਇਸ ਨੂੰ “ਅਸ਼ਟਪਦੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 33 ਦੌਤੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਚਉਤੁਕੇ । ਹਰ ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕ- 

ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਤਰ ਦੋਂ-ਦੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਇਕ-ਇਕ ਤੁਕ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। 'ਰਹਾਉ” 

ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 32 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਖੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਠ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 

ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ 

ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਬੜੀ ਸ਼ਿਦਤ ਅਤੇ 

ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਤੋ” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤਿਕ ਸੋਬੈਧ 

ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦਾ ਸੁਮੇਲ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨ ਕੇਵਲ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਤਰੈਗਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਸਗੋ” 

ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾਸ਼ਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੌਗਮਪੁਰਾ 
ਸ਼ਹਿਰ ਕੌ ਨਾਉਂ; ਡੌਹੀ ਮਹਾਂ “ਨੀਂ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੀਸ਼ਾ; ਜਉ 

ਤਮ /ਗਿ/ਨਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੌਰਾ; ਨਾਲ਼ ਤੌਰੇਂ ਆਰਤੀ ਮਜੁਨੁ 
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ਮੁਰਾਰੇ ਆਦਿ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰੈਭ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੇਗਮਈ ਉੱਦਾਤੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚ 
ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਲ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ 

ਸੁਮੇਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ/ਪਾਠਕ 

ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉਤੇ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਨਾਵਟੀ ਕਲਾ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ 

ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ 

ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ “ਰਾਮ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਚਮੁਚ ਸਹਿਜ-ਵਪਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛਡ ਕੇ ਖ਼ੁਦ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ -- ਹਉਂ 

ਝਨਜਾਨੇ ਰਾਮ ਕੇ ਸ਼ਹਲ ਕਰਉਂ ਸੁਪਰ / ਨੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ 

ਲਾ/ਦਿਆ /ਭਥੁ ਲਾਦਾੰ ਸੰਸ਼ਾ/ਰੇ /(ਗੁ . ਗੰ. ੩੪੬)। 
ਮਾਟਾਂ ਕੋ ਪੁਤਰਾ ਕੌਸ਼ੇ ਨਚਤੁ ਹੈਂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂੰ ਦਰ ਸ਼ਬਦ-ਚਿਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਨਸ਼ਵਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਸ ਕਾਂ ਟਾਟਾ ਦਾ 

ਸ਼ਬਦ-ਚਿਤਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ੁਭਾਵ-ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ-ਚਿਤਰਾਂ 

ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 

ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰ ਦਰ ਬਿੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਵਰਤੇ ਬਿੰਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ' ਸੁੰਜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਦੀ 

ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ 

ਆਪ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੜਾ ਸਜੀਵ ਬਿੰਬ 

ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ -- ਕੁਪੂ' ਭਾਰੋਓ ਜੀਸ਼ੇ ਦਾਹੰਦਿਰਾ ਕਛੁ ਦੋਸ਼ 
/ਝਦੌਸ਼ ਨ ਝੂਝ / ਐਸੇ ਮੋਰਾ ਮਨ /ਕ/ਖਿਆ /ਝੋਸਹਿਆ ਕਛੁ 

ਆਰਾਪਾਰ ਨ ਸੂਝ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੩੪੬)! 

ਕਰਮ-ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਏ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸਾਧਕ ਲਈ 'ਸੁਹਾਗਣ', ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ 

ਲਈ “ਦੁਹਾਗਣ”, ਪੰਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ 'ਦੂਤਨ” ਆਦਿ 

ਵਿਅੰਗਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪਰੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤੇ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਗਿਰਿਵਰ, ਚੰਦ ਮਾ, ਦੀਪਕ, ਤੀਰਥ ਅਤੇ 

ਆਤਮਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰ, ਚਕੋਰ, ਬੱਤੀ, ਯਾਤਰੀ ਆਦਿ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਸਾਰ ਲਈ “ਬਾਜੀ” 

ਅਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ “ਬਾਜੀਗਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਛਿਣ-ਭੈਗਰਤਾ ਦਾ ਸੁੰ ਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ - ਕਹਿ 

ਗਵਿਦਾਸ਼ ਸ਼ਾਜਾੀ ਜਗੁ ਭਾਈ / ਝਾਜੀਗਰ ਸ਼ਉਂ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਿੰਤਾ 

ਬਨਿਆਈ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ . ੪੮੭)। 

ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 

ਪੋਰਾਣਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ/ਸੋਦਰਭਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਥੇ 

ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇ” 

- (1) ਗੱਤਮ ਨਨ ਉਮਾਪਾਤ ਸੂ / ਸੰਲ਼ੁ ਧਗਨਿ ਸ਼ਹਸ 

ਭਗਗਾਨ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੭੧੦); (2) ਅਜਾਮਲ /ਪੰਗਲਾ 

ਲਭਤੁ ਭੰਚਰ ਗਏ ਹਾਰੇ ਕੰ ਪਾਸ / ਐਸੇ ਦੁਰਮ/ਤਾ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂ 
/ਕਾਉਂ ਨ ਤਗਾਹਿ ਰਾਵਿਦਾਸ਼ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੨੪)। 

ਭਗਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਰਸੀ ਹੋਈ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 

ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਥਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ- 
ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੈਕਾਰ 

ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ 

ਸਥਿਤੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਅਪ੍ਸਤੁਤ-ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਪਮਾ, ਰੂਪਕ, ਦ੍੍ਸ਼ਟਾਂਤ, 

ਉਪਰੈਤ ਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਲਈ 
ਆਪ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੱ ਫਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ 

ਪ੍ਾਰ੍ਿਤਿਕ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ -- ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲਾੰ 
ਬਨਰਾਇ / ਫਲ ਲਾਗਾ ਤੜ ਫੁਲ /ਬਲ੍ਹਾਂਇ //ਗਆਨੰ ਕਾਰਨ 
ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ / /ਗਿਆਨੁ ਭਾਇਆ ਤਹ ਕਾਰਮਹਾ ਨਾਲ਼ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੬੭)। 

ਬਿੰਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਕ੍ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਝੇ 

ਉਦਾਹਰਣ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 

ਅਲੈਕਾਰ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਹ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ 

ਭਾਵ-ਸੈਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਪਾਸ 

ਅਤੇ ਪੁਨਰੋਕਤੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰੜੋ' ਹੋਈ ਹੈ । 

ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਧ-ਭਾਖਾਈ 

ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਂਝ ਹੈ । ਵਿਆਕਰਣ 

ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਧਨ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
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ਭਾਸ਼ਾ ਰਸ-ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਪ੍ਰ੍ਸ਼ਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ 

ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 
ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, 

ਨ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ 

ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਗੌਰਵ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ 

ਸਮਰਥਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਅਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀਨ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨੀ 
ਸਤਿਅਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ 

ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਣ ਤਕ ਸੈਭਵ 

ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਠਾਂਤਰ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ 

ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੈਨ 1604 ਈ. ਤੋਂ' ਸੁਰਖਿਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਬਾਣੀ-ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਅਵਧੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਬੁਰਜ- 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤ੍ਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਸੰਤ 
ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਯਾੜ੍ਾ 

ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਤੱਤ੍ਰ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਲ ਗਏ , ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 
`ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਆ-ਰੂਪਾਂ ਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜਿਵੇ 

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ /ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀ ਉਪਜੀ ਡਾਵ /ਝਿਨ ਭਗਤਾ 
ਨਹਾ ਹੋਇ ਤੰਗੀ; ਕਹਿ ਰਾੰਵਦਾਸ਼ ਆਸ਼ ਲਗਿ ਜਵਉਂ /ਚਿਰ 

ਭਾਇਉਂ ਦਰਸਨੁ ਦੌਥੋ ਆਦਿ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ 

ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਰੂਪ- 

ਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਸੈਪਾਦਨ 

ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ 

ਅਥਵਾ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ 
ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
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ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇ ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸੋਤਾਂ/ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੌਰਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਤਦਭਵ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ 
ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਧੁੱਕੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ' ਹੀ ਆਪਣਾ 

ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਬਹੁਤ ਘਟ ਅਤੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

“ਬੇਗਮਪੁਰਾ” ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

- ਜਾ ਕੰ ਈਦ ਬਕਗੀੀਂਦ` ਕੁਲ ਗਊਂ ਰੋ ਬਧਾ ਕਾਗਾੰਹ' 

ਮਾਨੀਆਹਿ ਸੌਖ ਸਹੀਦ ਪਰਾ; ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਵੰਦ ਦਾਰਾ 

ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਬਾਲੁ ਨ ਪਇਆ ਆਦਿ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕਾਵਿ-ਗੁਣ ਸੈਪੰਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ 

ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਾਵਿ-ਤਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ 

ਸੁਸਜਿਤ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ 

ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਬੜੀ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। 

ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ( ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਬਾਣੀ) : ਮੱਧ- 

ਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਉਚੇਚਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ- 

ਸਾਧਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਾਮਗੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ 
ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਜੌ ਕੁਝ ਆਪ ਬਾਰੇ 

ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 

ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਭਾਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸੰਬੰਧੀ 

ਕੁਝ ਸੈਬੰਧ-ਸੂਤਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ 

ਰੂਪ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ, ਰੈਦਾਸ, ਰਯਦਾਸ, 
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ਰੁਇਦਾਸ, ਰੋਹਿਦਾਸ, ਰਾਯਦਾਸ, ਰਹਦਾਸ ਆਦਿ। ਪਰ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਨਾਂ 'ਰਵਿਦਾਸ” ਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨ-ਭੋਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਖੇਤਰੀ-ਉੱਚਾਰਣ ਕਾਰਣ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬਨਾਰਸ (ਕਾਸ਼ੀ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਹਿਰਤਾਰਾ ਤਾਲਾਬ ਦੇ 

ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੁਆਡੀਹ ਨਾਂ ਦਾ 

ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਘਵ ਸੀ, ਪਰ 

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ “ਰਘੂ" ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ 

ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ “ਘਰਬਿਨੀਆ' ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ 

ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋਇਆ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁਪ ਹੈ। 

ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1376 

ਈ. (1433 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ 

ਆਚਾਰਯ ਪਿ੍ਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ (ਰਵਿਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ) ਨੇ 

ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਚੰਦਹ ਸ਼ੈ ਤੰਤਨਰ 

ਕਨੈ ਆਘ ਸ਼ਦੀੰ ਪੰਦਰਾਸ਼ / ਵੁਖੀਓ ਕੇ ਕੱਲਿਯਾਣ /ਹਤ ਪ੍ਰਗਟੇ 

ਸਾਂ ਗੰਵਦਾਸ਼/ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈ. 1445 ਬਿ. ਅਤੇ ਸੰ. 

1471 ਬਿ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ। 

ਆਪ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਿਥੀ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 

ਸੰ. 1491 ਈ. (1546 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਆਯੂ 115 ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ-ਘਟ ਸੰਮਤ ਵੀ ਦਸੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ 

420 ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ , ਬਾਣੀ) 

ਥਾਨਾਗਲੀ ਆਸ ਪਾਸ਼ਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੯੩)। 

ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ ? ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਵੀ 

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਤੋਂ' ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਇਸ ਤੋ 

ਭਿੰਨ ਸਿੱਟੇ ਕਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਇਹ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ 

ਹੇਣ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸੰਤਾਂ 

ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਚੂੰ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਅਭਾਵ 
ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ' ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਆਪ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ 

ਮਿਲਦਾ। 'ਭਗਤਮਾਲ” ਵਿਚ ਨਾਭਾਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। 

ਆਪ ਦੀ ਕੁਲ-ਪਰੈਪਰਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ 

ਵਿਦਿਆ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀ' ਉਠਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਉਹ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਵਾਂਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ 
ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਗਤੀ ਵਲ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਤਿਸੈਗਤਿ 

ਕਰਨ ਲਗ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਨਾਲ 

ਬਨਾਰਸ ਤੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਭਗਤੀ 

ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ/ 

ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਚਰਚਾ ਤੋ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਪੁੰਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੀਬਰ 

ਬੁੱਧੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਰਥ 
ਮੰਨਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਆਪ ਕਾਫ਼ੀ ਲੈਬੀ ਉਮਰ ਜੀਵੇ ਸਨ। 

ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਜਾਤ 

“ਚਮਾਰ” ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨ ਕੇਵਲ 

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ' ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਨੇ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲ-ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ 

ਚਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਚਮੜੀ ਉਤਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ - (3) 

ਅੰਗੀ ਜਾਤਿ ਕਆੀਨ? ਪਤਿ ਕਆਨੀ ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ / 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਗੇ 

ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਨਾਮ-ਆਰਾਧਨਾ 

ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਅੜ /ਬਪ੍ਰ ਪਰਧਾਨ /ਤ/ਹ ਕਗ/ਹਿ 
ਡੰਡਾਓ/ਤਾ ਤੇਠੇਂ ਨਾਮ ਸਰਣਾ/ਇ ਗੰਵਦਾਲ਼ ਦਾਸ਼ਾ /(ਗੁ . ਗੁੰ . 

੧੨੯੩)। 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਿੱਤਾ 
ਚਮਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ 

ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਗ/ਤਾ ਰਾਜਾ ਰਮ ਚੰਦ ਕਹਿ ਨਾੰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੬੫੯); (2) ਨਾਗਰ ਲਨਾਂ ਐਨ ਲਤਾ /ਝਿ/ਮਆਤ 

ਚੰਮਾਰ /... ਮੰਗੀ ਜਾਤਿ ਕੁਟਬਾਂਢਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ /ਨੇਤਾਹਿ 

ਪਿਆ। ਪਰ ਕੁਲ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 

ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। 

ਨਿਰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ । ਕਿਸੇ 
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ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਸੈਤ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਧਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 
ਜੁਤੀਆਂ ਬਿਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ । ਜਦੋ' ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੀਆਂ ਅਤੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨ 
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ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ 

ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਚਿਤੌੜ ਦੀ ਝਾਲੀ 

ਰਾਣੀ (ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਿਕਾ ਬਣ 

ਗਈ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਪਦਾਵਲੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਅੰਦਰਲੀ 

ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ “ਲੋਨਾ” ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ 

ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ 

ਖ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਮਨਨ ਤੋਂ ਨ ਹਟੇ। ਅੰਤ ਪਿਤਾ 

ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 

ਆਪ ਨੇ ਝੁਗੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ 

ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਲਗੇ । ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿ- 

ਭਗਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 

ਟੋਕ-ਟੁਕਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ 

ਲਗੇ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ 

ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਹੋਣ ਲਗਾ। 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾ ਦੇ ਸਨ। 

ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਆਪ 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ 

ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚੋਂ' ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜੇ 

ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ 

ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਤਿ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਦ-ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ 

ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ' ਇਕ-ਸਮਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀ' ਸੀ। ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀ' ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ 
ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਪੱਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇ- 

ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇਂ ਆਪ ਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 

ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਮਨੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਆਪ ਜੀ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਭਤਾ 

ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਗੇ ਚੁਗ਼ਲੀ 

ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਭਲੀ- 

ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੁਗ਼ਲਖ਼ੋਰਾਂ ਵਲ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ 

ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ _ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਆਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 

ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਚੇਲੀ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ - (3) ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰੈਦਾਲ ਲਾ ਮਾਨ ਦੀਨਨ 

ਗਿਆਨ ਕਾਂ ਗੁਟਕਾ; (2) ਸਤਗੁਰ ਸੰਤਾ ਲੋ ਨੈਦਾਸਾ ਦਨੈਨਨੀ 

ਰਤਾ ਸ਼ਹਦਾਨ7/ 

ਉਕਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਸਗੁਣ ਉਪਾਸਿਕਾ ਸੀ 

ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਭਾਵਨਾ 

ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲਤਾ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਸੇਵਿਕਾ ਦਾ 

ਸੰਬੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੀਰਾਬਾਈ ਰਵਿਦਾਸ 

ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪ 

ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਇਸ ਸ਼ੈਕਾ 

ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱ. ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ (ਉਤਰੀ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਤ-ਪਰੈਪਰਾ) ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੇ 

ਗੁਰੂ ਸੈਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਮਹੈਤ ਹੋਣਗੇ , ਜੋ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 

ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਮੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇਂਗੀ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 

ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਝਾਲੀ ਰਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 

ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪ 

ਚਿਤੌੜ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ 

ਉਥੇ 'ਕੁੰਭਨ ਸ਼ਿਆਮ” ਦਾ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ 

ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਿਤ ਇਕ 

ਛਤ੍ਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਸੰਪ੍ਦਾਇਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਦੇ 'ਤੇ ਯਾੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਪ੍ਯਾਗ, ਮਥੁਰਾ, ਬਿੰਦਾਬਨ, ਤਿਰਪੁਰੀ, 

ਮੁਲਤਾਨ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਵਰਤੀ ਸੈਤ/ਭਗਤ ਸਾਧਕ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ, ਸੈਣ, ਪੈਨਾ ਆਦਿ 

ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬੋਲ ਅੰਕਿਤ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
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ਕਰਕੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਨੌਰਥ 

ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪ 

ਦੀ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਵਜੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਸੈਗਠਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇ' ਤਕ 

ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਧਰਮ-ਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਠਾ 

ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ-ਗਤ 

ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗ ਗਏ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਚਤਾ ਦੇ 

ਭਾਵ ਵੀ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਲਗ ਗਏ । 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ 

ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਰਗੁਣ ਭਾਵ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, 

ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਪੌਰਾਣਿਕਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂਜਾ- 

ਵ੍ਰਿੱਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਰਲੋਂ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ-ਸਗੁਣ ਦੋਹਾਂ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੈਬੋਧਿਤ ਪਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਗੇ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ 

ਸਰੂਪ ਢਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਦਾਇਕ ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ 

ਗਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਸੋਧ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸੈਬੰਧੀ ਪਸਰ 

ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਰੁਕ ਸਕਣ । ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ 

ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਉਸ ਦਾਂ ਆਪ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੈੌਕਲਨ ਤਿਆਰ 

ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਅਥਵਾ 

ਗੱਦੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋ' ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਉਦਮ ਹੋਇਆ। ਆਪ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੈਕਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਪਦਿਆਂ 

ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਨ 1604 ਈ. ਤਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਕੋਈ ਪਾਠਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਣੀ 

ਸਭਾ ਪਾਸ “ਰੈਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਦੀ ਇਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ 

ਪੋਥੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਕਲਨ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਲਵੀਡੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ, 

ਪ੍ਯਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ 'ਸੋਤ ਸੁਧਾ ਸਾਰ” 

ਵਿਚ ਵਿਯੋਗੀ ਹਰਿ ਨੋ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਪਦ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤੇ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਯਤਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਡਾ. ਯੋਂਗਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 

“ਸੈਤ ਰੈਦਾਸ', ਪ੍ਰ. ਸੈਗਮਲਾਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ “ਸੈਤ ਰੈਦਾਸ”, 

ਆਚਾਰਯ ਪਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ “ਰਵਿਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ", 

ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਕੀ ਧੁਨਿ 

ਡਾ. ਬੀ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 'ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ” ਆਦਿ 
ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਕਲਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ । 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਲੇਖਕ ਨੇ “ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ' ਨਾਂ 

ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 

ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਨ 1984 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ' ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ 

ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ 87 ਪਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਜੀ ਦੀ 

ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਣੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 

ਸੈਕਲਨ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਨ 1604 
ਈ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਗ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - 

ਸਿਰੀ-1, ਗਉੜੀ-5 , ਆਸਾ-6, ਗੂਜਰੀ-1 , ਸੋਰਠਿ-7, 

ਧਨਾਸਰੀ-3 , ਜੈਤਸਰੀ-1 , ਸੂਹੀ-3, ਬਿਲਾਵਲ-2, ਗੌੱਡ- 

2, ਰਾਮਕਲੀ-1 , ਮਾਰੂ-2, ਕੇਦਾਰਾ-1 , ਭੈਰਉ-1 , ਬਸੰਤ-1, 
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ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਦੇ ਇਕ 

ਸਸ਼ਕਤ _ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇ _ਤਥਾ-ਕਥਿਤ 

ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ- 

ਅਟਾਲਕਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ 

ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ 

ਸਮਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਰਾਇਸਾ, ਮਹਲਾ ੧ : ਵੇਖੋ “ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ)” ਦਾ 
'ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ' ਪ੍ਰਕਰਣ। 

ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਕੀ ਧੁਨਿ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ 

ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਰਾਇ 

ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕ? ਧ/ਨ ਉਘੰਰੈ ਗਾਵਣ?/ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ 
ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੱਜ ਦੀ ਕੰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਗਾਉਣ 

ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਸਨ। 
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ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੋ 

ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ 

ਕਮਾਲੁੱਦੀਨ (ਕਮਾਲ ਦੀ) ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਰੰਗ। 

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਰ ਕਾਰਣ ਕਮਾਲੁੱਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਧੋਖੋ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਾਰੌਗ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਅਜ਼ੁੱਦੀਨ 

(ਮੌਜ ਦੀ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋ' ਉਹ 
ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲਣ ਲਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਫ਼ੌਜ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਮਾਲੁੱਦੀਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 

ਗਹਿਗੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਮਾਲੁੱਦੀਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 

ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ 

ਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਜਨ-ਜੀਵਨ 

ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ - ਭਾਣਾ ਰ/ਇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਣ ਭਾਗੀ ਝਾਹ, ਮੌਜ 

ਦੀ ਤਲਵੰਡ?ਓ ਚੜਿਆ ਸਾਝਾਹੀ, ਢਾਲ ਅੰਬਰ ਛਾਇਆ 

ਫੁੱਲੇਂ ਅਕਾ ਕਾਹਨ, ਲੁੱਟੇ ਆਸੂੰ ਸ਼ਾਮੂਣੇ ਨੌੜੇ ਝਲਕਾਗੀ, ਮਜ਼ੇ 

ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਘਰ ਚਾਚੇ ਧਾਹ?/ 

ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਅਤੇ ਸਤਾ ਡੂਮ : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ (੯੬੬-੬੮) ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਾਰ ਰਾਇ 

ਝਲਵੰਡਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਨਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ 

ਸਨ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੱ' ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੜਾ 

ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 
ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ' ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਦੇ 

ਵਿਆਹ ਵੇਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ 

ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਲੋਂ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਹ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨ ਹੋਏ, ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਉਮੈ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਲੱਧੇ ਦੀ 

ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ 

ਉਚਾਰੀ। 

423 ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਅਤੇ ਸਤਾ ਡੂਮ 

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ (ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਪਣ , ਸੱਤਵੀਂ 

ਪੋਥੀ) ਅਨੇਕ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀ' ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ 

ਇਹ ਦੋਵੇ' ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ “ਮੋਖੜ' ਜਾਤਿ ਦੇ ਮਿਰਾਸੀ ਸਨ। 

ਵਿਆਹ ਸੱਤੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਆਰਥਿਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਉਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ - ਦਾਨੁ ਨ 
ਸਾਤਿਗ੍ਰਾਰ ਭਾਵਸਾੀ ਸੌ ਸ਼ਤੰ ਦਾਣੁ / ਕੁਲ ਅੱਠ ਪਉੜੀਆਂ 

ਮਗਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੱਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਸੈਨ 1582 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੈਭਵ ਹੈ। 

ਡਾ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ”) ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵੰਡ ਨਾਲਿ “ਰਾਇ' 

ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ 

ਦੇ ਭੱਟ ਅਤੇ ਢਾਢੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹਠੂਰ ਆ 

ਵਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇਕੋਂਟ, ਰਾਇਪੁਰ ਆਦਿ ਨਗਰ 

ਵਸਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਇ-ਕਿਆਂ ਦੇ ਢਾਢੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ 

ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤਕ ਪਿੰਡ ਲੰਮੇ ਜਟਪੁਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਢੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ “ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀ 

ਮੌਜਦੀ ਕੀ ਵਾਰ” ਲਿਖੀ। 
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ' ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੈਂਪਣ 

ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 

ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਗੱਦੀ 
ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਲੈਗਰ ਵਿਚ ਘਿਉ, ਦੁੱਧ, ਖੀਰ 

ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ' ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ 

ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ 'ਸਚੋ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ” ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖਾਡੂਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ 

ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 8 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਅਤੇ 

ਅੱਠਵੀ' ਦੀਆਂ ਨੌੱ-ਨੌੱ', ਤੀਜੀ ਦੀਆਂ 12, ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ 

13 ਅਤੇ ਛੋਵੀ' ਦੀਆਂ 20 ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ 

ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ' ਪੱਛਮੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਐਨ 

ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ, 

ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੋਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, 
ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜ਼ਕਣ ਦਾ ਉਲੋਖ ਹੈ - ਹੋ/ਨੇਓ ਸੰਗ 

ਵਹਾਈਆ ਫੁ/ਨਿਆਈ ਆਥੈ /ਕੇ /ਕੇਓਨੁ / ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰ 

ਜਗਨਹੰਥ ਉਚਹਦਾ ਵੰਣੁ /ਵਿ/ਨ/ਕੇਓਨੁ / ਆਧਾਣਾ ਪਰਬਤ 

ਕਾਰ ਨੰ/ੜ੍ਰਿ ਝਾਸ਼ਕੁ ਸ਼ਬਦ /ਰੋੜਾਕਿਓਨੁ /(ਗੁ . ਗੰ. ੯੬੭)। 

ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਤੇ ਟਿਕੇ ਜਾਣ 

(ਤਿਲਕ ਦੇਣ) ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ “ਟਿਕੇ ਦੀ ਵਾਰ” ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ : ਜਨਮਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦੈਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ 

ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ 

ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਇ ਭੋਂਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਪ੍ਤਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਆਦਰ ਸੀ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਦੁਆਰਾ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ 'ਤੇਂ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 
ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦੀ ਕਛ ਕਰਨ 

ਲਈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੇਖਿਆ। 
ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਹਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਇ 
ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ 

ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ 

ਢਲ ਗਈ ਹੈ , ਪਰ ਜਿਸ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਿਸਰਾਮ 

ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਇ 

ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ 

ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ 
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ' ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋ ਪਰਤਦੇ 

ਤਾਂ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ । ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1515 
ਈ. (ਅਨੁਮਾਨਿਕ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਨਿ : ਸਾਰੈਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੪ 
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ਨੂੰ 'ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਨਿ” ਉਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਹਸਨਾ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਜੋ 

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਧੌਲੇਂ ਦੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ। 

ਹਸਨੇ ਨੇ ਧੋਖੋਂ ਨਾਲ ਮਹਿਮੇ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਹਿਮੇ ਨੇ 

ਹਸਨੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ 
ਘਮਸਾਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਹਸਨਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਸਾਕੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ 
ਹਸਨਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਨੌਕਰੀਓ' ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਿਮੇ 

ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪਰ ਆਖ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ 

ਮਾਮਲਾ ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਪਕੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਜਦੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਿਮੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਸਹਿਤ ਹਸਨੇ ਨੂੰ ਸਬਕ 

ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਸਨਾ ਹਾਰ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ̀ ਤੇ 

ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ 

ਦੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਦੀ 

ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੌਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਮ/ਹਮਆਾ ਹਸ਼ਨਾ 

ਰਾਜ਼ਪੂਤਾ ਰਾਇ ਡਾਣੇਂ ਡੱਟ, ਹਸ਼ਨੇਂ ਲੋਈੀਆਨਗਨੀ ਨਾਲ ਮਹਿਗੇ 

ਥੱਟ, ਭੇੜਾ ਦੂਹਾਂ ਦਾ ਆੱਚਿਆ ਸ਼ਰ ਵਗਾਂ ਸੱਟ, ਅ/ਹਮੇਂ ਪਾਈ 

ਫਤੇ ਰਨ ਗਲ ਹਸਨੇ ਘੱਟ, ਬੰਨ ਹਸਨ ਨੁੰ ਛੱਡਿਆ ਜਸ਼ 
ਗਹਿਸੇ ਥੱਟ/ 

ਰਾਸ-ਮੰਡਲ : ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 
“ਰਾਸ-ਮੰਡਲ” ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡਲ (ਗੋਲ-ਦਾਇਰਾ) ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਨਿ੍ਤ (ਨਾਚ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉਤੋਂ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਲ- 

ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰਨਾ “ਰਾਸ-ਲੀਲਾ' ਹੈ। ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 

(ਮੰਡਲ) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਚ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕੇਤ “ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ 

ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਪੀਆਂ ਮੁਗਧ ਹੋ 
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ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਹਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ 

ਕੇ ਰਾਸ ਰਚਾਈ। 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਦੀ “ਰਾਸ ਪੰਚ ਅਧਿਆਈ” 

ਵਿਚ ਰਾਸ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਜੀਵ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰਾਸ-ਮੰਡਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਰਾ/ਨੈ ਅੰਡਲ ਕੀਨੋ 

ਆਸਾਰਾ / ਸ਼ਗਲੋਂ ਸਾਜੇ ਗੱਖਿਓਂ ਪਾਸ਼ਾਰਾ/(ਗੁ . ਰੂੰ. ੭੪੬)। 
ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਤ ਰੂਪ ਵੱਲਭਾਚਾਰਯ ਨੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਪ੍ਭੂ ਚੈਤਨ੍ਯ ਦੇ 

ਬਿੰਦਾਬਨ ਸਥਿਤ ਛੇ ਸੇਵਕਾਂ (ਰੂਪ, ਸਨਾਤਨ, ਆਦਿ) ਨੇ 

ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸਵ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜਨਮ- 
ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੰਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਨਾਚ, 

ਮੁਰਲੀ-ਵਾਦਨ ਅਤੇ ਅਭਿਨੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਕਿ੍ਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ 
ਮੰਡਲ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 

ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੈਯੋਗ ਜਾਂ 

ਅਭੋਦਤਾ ਵਿਚ ਨਾਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮ-ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ 

ਮਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ 

ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਮੰਨ 

ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮੱਧ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਟੋਲੀਆਂ 

ਰਾਹੂ 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 

ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਆ ਕਾਗੰਣ 

ਪੂੱਗਹਿ ਤਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤੋੱ 

ਸੁੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਰਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਹਮ- 

ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਨਾਵਟੀ ਰਾਸ 

ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹਨ -- ਘੜਾੀਆ ਸਭੈ ਗੌਪੀਆ ਪਹਰ ਕੰਨ 

ਗੋਂਪਾਲ/ ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣਾ ਬੰਸੰਤਰ ਚੰਦੁ ਨੂਰਜ਼ਾ 

ਅਵਤਾਰ / ਸ਼ਗਨ ਧਰਤੀ ਆਲ਼ ਧਨ ਵਰਤਾਣਿ ਸ਼ਰਲ 

ਜੰਜਾਲ/ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ /ਵਿਹੂਣ?ੈ ਖਾਇ ਗਇਆ 

ਜਮਕਾਲ਼ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੪੬੫)। 

ਰਾਸ-ਲੀਲਾ : ਵੇਖੋ 'ਰਾਸ-ਮੰਡਲ'। 

ਰਾਹੂ : ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਇਕ ਦਾਨਵ ਜਿਸ ਦੇ 

ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਪ੍ਚਿੱਤੀ (ਵਿਪ੍ਚਿੱਤਿ) ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 
ਸਿੰਹਿਕਾ ਸੀ। ਸਿੰਹਿਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ 

ਹੋਰ ਨਾਂ 'ਸੈਂਹਿਕੈਯ” ਵੀ ਹੈ। 

ਸਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਛ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ 
ਅਤੋ ਚੰਚਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰੀ 

ਰਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋ' ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

(ਵੇਖੋ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਿਆ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਮਿ੍ਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ 

ਚੌਦ੍ਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 

ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਦ ਵਿਚ, 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ 

ਅਤੋ ਉਹ “ਰਾਸਧਾਰੀਏ” ਅਖਵਾਉਣ ਲਗੇ । ਬ੍ਜ-ਪ੍ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 

ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਖੇਡਣ 

ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 

ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਹਿਜ 

ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸਿਰ 

ਅਤੇ ਦੌ ਬਾਹਵਾਂ ਕਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਰ ਨ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ 

ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ “ਰਾਹੂ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੇਤੂ" ਰਖ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਹੂ-ਕੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 

ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇ (ਰਾਹੂ ਅਤੇ 
ਕੇਤੂ) ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਿਗਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 

“ਗ੍ਰਹਿਣ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



“ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੂ ਦਾ ਰਥ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 
ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੱਠ ਘੋੜੇ ਜੁਤੇ ਹੋਏ। 

ਕੇਤੂ ਦੇ ਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਠ ਘੋੜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤਿ ਵਾਂਗ 

ਤੇਜ਼, ਲਾਖੇ ਤੇ ਗੂੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਜੋਤਿਸ਼-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇ' ਗਹਿ ਹਨ ਅਤੇ 

ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਥਲਵੇਂ' ਭਾਗ ਦੇ 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਭ- 

ਅਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ' ਅਸ਼ੁਭ ਗੁਹਿਆਂ 

ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਲਈ ਉਪਾ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 'ਮਾਝ ਕੀ 

ਵਾਰ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮਈ ਦੋਵੇਂ 

ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ (ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਕੇਤੂ) ਦੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! 

ਮੈ' ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ -- ਲੇ ਦੌਰੈ ਦੁਖ ਲਾਈੀਆੰ ਪਾਪ 

ਗਰਹ ਦੁ/ਏ ਰਾਨੁ / ... ਭਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਥਣ ਲਹੈ ਨ 

ਚਾਉ /(ਗੁ. ਗੰ . ੧੪੨)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਦੁਖ ਦੇ ਕੇਤੂ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਕਟਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਮੋਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ /ਲਉਂ ਹੌਤੁ / 

ਾੰਤਿਗਰ ਮਰਾ ਸ਼ਦਾ ਸਹਾਈ /ਜਾਨੇ ਦੁਖ ਕਾ ਕਟੇਆ ਕੰਤੁ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੬੭੫)। 

ਰਾਖਸ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੈਂਤ, ਦਾਨਵ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ 
ਤਸੱਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਖਸ਼ (ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋ ਦੁਖ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ , ਬੀਮਾਰੀਆਂ 

ਮਨੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਨੰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਣ 
ਹੋਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ , ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦੁਰਾਚਾਰਾਂ 

ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ, 

ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ , ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ , 

ਯੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਸ ਅਤੇ ਰੂਪ 

ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 

ਲਗੇਂ। ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਇੰਦ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀ 

ਰਾਖਸ਼ ਵੈਰੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ 

ਆਦਿ-ਕਾਲ ਤੋ' ਵਿਰੋਧ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਦੇ “ਉਤਰ-ਕਾਂਡ” ਵਿਚ 

ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ 
ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਂਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ -- 

ਹੇਤਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹੇਤਿ। ਹੇਤਿ ਨੇ 'ਕਾਲ” ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਭੈਣ 

ਭਯਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦ੍ਯੁਤਕੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੈਧਿਆ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ 
ਸਾਲਕਟੈਕਟਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੈਕਰ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਕੇਸ਼ ਰਖਿਆ। ਅਗੋ' ਉਸ ਦਾ 

ਵਿਆਹ ਗ੍ਰਾਮਣੀ ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਧਰਵ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇਵਵਤੀ ਨਾਲ 

ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਿਆਨਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ -- 

ਮਾਲ੍ਯਵਾਨ, ਸੁਮਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ 

-ਤਪਸਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਵਰ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੂਕਰਮਾ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈਕਾ 

ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਗੇ । ਉਧਰ ਨਰਮਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗੈਧਰਵੀ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰੀਆਂ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਮਾਲ੍ਯਵਾਨ ਨਾਲ, ਕੇਤੁਮਤੀ ਦਾ ਸੁਮਾਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 

ਵਸੁਧਾ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 

ਮਾਲ੍ਯਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਤੋ _ਵਜਮੁਸ਼੍ਠੀ, 

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼, ਦੁਰਮੁਖ, ਸੁਪ੍ਤਘਨ, ਯੱਗਕੋਪ, ਮੱਤ ਅਤੇ 

ਉਨਮੱਤ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੁਮਾਲੀ ਅਤੇ ਕੇਤੁਮਤੀ ਤੋਂ 

ਪ੍ਹਸਤ, ਅਕੈਪਨ , ਵਿਕਟ, ਕਾਲਕਾਰਮੁਕ, ਧੂਮ੍ਾਕ੍ਸ਼, ਦੰਡ, 

ਸੁਪਾਰਸ਼੍ਹ , ਸੈਹ੍ਲਾਦੀ , ਪ੍ਘਸ ਅਤੇ ਭਾਸਕਰਣ ਜਨਮੇ । ਮਾਲੀ 

ਅਤੇ ਵਸੁਧਾ ਨੋ ਅਨਲ, ਅਨਿਲ, ਹਰ ਅਤੇ ਸੈਪਾਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 

ਸਵਰਗੋ' ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ 
ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਲਈ। 

ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀ 

ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਖਸ਼ ਭਜ ਕੇ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਚਲੇ 

ਗਏ। ਉਥੇ ਸੁਮਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ 

ਲਿਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸੁਮਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ “ਰਾਵਣ” ਨੇ 

ਲੈਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ 
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ਕੀਤਾ। ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਾ ਵਿਚ 
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ਵੈਦਿਕ ਰਿਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣ ਲਈ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਸੀ ਰਾਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ 

ਕਈ ਆਖਿਆਨ ਘੜੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ 

ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਸਤ੍ਯ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਸੇ ਗਏ। 

“ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ 

“ਖਸਾ” ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਸ਼ਯਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸੰਤਾਨ ਰਾਖਸ਼ ਅਖਵਾਈ। 'ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ 

ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਉੱਤਪੱਤੀ ਵੀ ਲੱਭੀ 

ਜਾਣ ਲਗੀ। “ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਤੇ “ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰਕ੍ਸ਼ਾ (ਰਖਿਆ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ 

ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦਸਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। 

ਇੰਜ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਯ ਲੋਕ ਭਾਰਤ 

ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋ' ਦੀਆਂ ਅਸਭਿ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ 

ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਲਈ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ 'ਰਾਖਸ਼” 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ 

ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਦੈਂਤ, ਦਾਨਵ ਜਾਂ 

ਅਸੁਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਹੀ 

ਅਰਥ-ਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 
“ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ” ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 

ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੀ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - (1) ਰਾਕ/ਸ਼ 

ਆਏ ਰੋਹਲੇ ਖੌਤ /ਭਾੜਨ ਕੰ ਚਇ/(2) ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੌ ਡਹੇ 

ਰਣ ਨਾਦ ਵਜਣ ਖੌਤ ਡੀਹਾਵਲੇ / (3) ਸੂਹ ਲਈਆਂ 

ਤਰਵਾਗਾੀੰ ਦੇਵਾ ਵਾਨਵ/ 

ਰਾਗ : ਰਾਗ ਉਸ ਸੁਰ-ਪ੍ਰਬੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਰਾਗ (ਪ੍ਰੇਮ) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ 

“ਸੈਗੀਤ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ 

ਪਰੈਪਰਾ ਹੈ। ਰਿਗ-ਵੇਦ, ਸਾਮ-ਵੇਦ, ਆਦਿ ਮੁਢਲੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਈ। ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ ਸੱਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, 

ਜਿਵੇਂ -- ਖਾੜਜ, ਰਿਸ਼ਭ, ਗਾਂਧਾਰ, ਮਧ੍ਯਮ, ਪੰਚਮ, ਧੈਵਤ 

ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ। 

ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਉਣ ਲਈ 

ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਡਾ. 

ਵਿੰਟਰਨਿਟਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ-ਗੰਥ ਵਿਚ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” 

ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਤਾਂ , ਮਾਗਧਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ੀਲਵਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 
ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ “ਨਾਟ੍ਯ ਸ਼ਾਸਤਰ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਣ ਲਗ ਗਿਆ। 

ਮੂਰਛਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। 

ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇ ਤਕ ਕੁਝ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲਗ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ 

ਸ਼ਾਸਤੀ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਜੈਨ-ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਧੁਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ “ਢਾਲ” ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੇਸੀ ਰਾਗ-ਰਾਗਨੀਆਂ ਆਪਣਾ 

ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਗੀਆਂ। 
ਸਹਿਜਯਾਨੀ ਬੌਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਿਯਾ ਗੀਤਾਂ ਦੀ 

ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤਾ। ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਧੁਨਾ ਉਤੇ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ 

ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦਾ 

ਸਿਰਜਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਦੱਖਣ ਦੇ ਅਲਵਾਰਾਂ , ਵਾਰਕਰੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਸੰਤਾਂ, 

ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਉਲ, ਨਰਸਰੀ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ 

ਭੇਦ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣ ਲਗਾ 

ਅਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। 

ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਘਟੋ-ਘਟ ਪੰਜ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋ ਵੱਧ 

ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 
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`ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਪੂਰਣ, ਖਾੜਵ ਅਤੇ ਔੜਵ। “ਸੰਪੂਰਣ” 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੱਤੇ ਸੁਰਾਂ ਪਰਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।'ਖਾੜਵ” ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਸੁਰ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ਬਾਕੀ ਛੇ ਸੁਰਾਂ 

ਪ੍ਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਔੜਵ” ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸੁਰਾਂ 

ਵਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸੁਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪ੍ਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 'ਸ” ਸੁਰ ਵਰਜਿਤ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗੋਂ' ਨੌ 

ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ 

ਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਰੋਹ ਅਤੇ ਅਵਰੋਹ ਦੇ ਸਯੋਗ 

ਨਾਲ ਸੁਰਾਂ ਦੀ-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ 
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ਵਜੇ (ਅੱਧ ਰਾਤ) ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 

12 ਵਜੋ' ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ੧2 ਵਜੇ ਤਕ ਉਤਰਾਂਗ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
12, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ-ਖੰਡ ਬਣਾਏ 

ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਗੀਤ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਰਾਗ 

ਹੈ। 

ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ'ਪ੍ਰਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰ 

ਪੂਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਗ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

ਅਧੀਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗ-ਬੱਧ 

ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਕਈ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 30 ਰਾਗਾਂ (੩੧ਵੇ' ਰਾਗ ਜੈਜੈਵੰਤੀ ਵਿਚ 
ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 

ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌ' ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ 

ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਾਗ ਉਪਰੋਕਤ ਨੌ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਗ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇ' ਵਿਚ 
ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਗ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ-ਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇ' ਦੀ 

ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ-ਦਾਇਕ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਅਢੁਕਵੇਂ' ਸਮੇ' ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਗਾਂ) 

ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇ' ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਤਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਤਾਂ ਛੇ ਹਨ -- ਗ੍ਰੀਸ਼ਮ 

(ਗਰਮੀ), ਪਾਵਸ (ਵਰਖਾ), ਸਰਤ, ਹੇਮੰਤ, ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਅਤੇ 

ਬਸੈਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ 

“ਰੁਤ-ਕਾਲੀਨ-ਰਾਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ਪੂਰਵਾਂਗ ਅਤੇ ਉਤਰਾਂਗ ਵਿਚ ਗਾਉਣਾ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ 24 

ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚੋ' ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ (ਦੁਪਹਿਰ) ਤੌ' ਰਾਤ ਦੇ 12 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਅਧੀਨ 

ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰੇ,ਹਨ - 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਮਾਝ, ਗਉੜੀ, ਆਸਾ, ਗੂਜਰੀ, ਦੇਵਰੀਧਾਰੀ, 

ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸ, ਸੋਰਠਿ, ਧਨਾਸਰੀ, ਜੈਤਸਰੀ, ਟੋਡੀ, 

ਬੈਰਾੜੀ, ਤਿਲੰਗ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਗੌਡ, ਰਾਮਕਲੀ, 

ਨਟਨਾਰਾਇਨ, ਮਾਲੀਗਉੜਾ, ਮਾਰੂ, ਤੁਖਾਰੀ, ਕੇਦਾਰਾ, 

ਭੈਰਉ , ਬਸੰਤ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਾਰ, ਕਾਨੜਾ, ਕਲਿਆਨ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ। 

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ 
ਰਾਗ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਕੀਰਤਨ 

ਰਾਹੀਂ ਯਸ਼-ਗਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ 

ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੀ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ 

ਵਿਲਾਸੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ- 

ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਸੈਗੀਤ ਮਨੋਰੈਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰੀਮੀ ਅਤੇ 

ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ 

ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋ' ਸਚਖੰਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ 

ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 

ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਰਾਗਾਂ ਸੈਬੈਧੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀਤ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੋ 

ਹਟ ਕੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ 

ਵਿਚ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰੀ, ਗਉੜੀ, 
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ਸੋਰਠਿ, ਧਨਾਸਰੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਵਡਹੰਸ, ਰਾਮਕਲੀ, ਮਾਰੂ , 

ਕੇਦਾਰਾ ਅਤੇ ਮਲਾਰ ਬਾਰੇ । 
ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ, ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਰਾਗ ਉੱਤਮ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 

ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ /ਵਾਚ ਸੋਂ ਭਲਾ ਭਾਈੰ ਜਿਤੁ ਵਨਿਆ ਮਨਿ 

ਆਇ/ ਰਾਗ ਨਾਦੁ ਸਭੁ ਸਚ ਹੈ ਕਿਤਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਂਇ/ 

ਰਾ ਨਾਦ ਬਾਹਰਾ /ਇਨ? ਹੁਕਮੁ ਨ ਝੂਡਿਆ ਜਾਏ / (ਗੁ . 
ਗ੍ਰੰ. ੧੪੨੩)। ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਰਾਗ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦਾ 

ਸੋਹਣੇ ਲਾ ਲਾਗੰ ਗ਼ਹਿਜ /ਹਿਆਨੁ /(ਗੁ. ਗੁੰ.੮੪੯)। ਧੰਨ ਸ਼ 

ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੰਗੜੇ ਆਲਾਪ=ਤ ਸਭ /ਤਿਖ ਜ/ਇ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੯੫੮)। ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ “ਕੀਰਤਨ” ਅਤੇ “ਸੰਗੀਤ” 

(ਗੁਰਬਾਣੀ)। 

ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 
31 ਰਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਮ ਲਗਭਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- 

ਚਉਪਦੇ , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਸੁਤੌਤਰ ਬਾਣੀਆਂ, ਛੰਤ, ਵਾਰਾਂ, 

ਭਗਤ-ਬਾਣੀ। ਰਾਗ-ਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ 

ਯੋਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੈਗੀਤ ਰਾਹੀ' ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲੋ' ਅਧਿਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ ਕੌਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , 

ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁਲਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੀ ਉਪਰਾਮਤਾ 

ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ 

ਤਾਂ ਕੀ ਪਸ਼ੂ/ਪੰਛੀ ਵੀ ਕੀਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਭੁਲ ਕੇ 
ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ - ਨਾਦ 

ਤਮ ਜੌਸੇਂ ਮਰਗਾਏ / ਪ੍ਰਾਣ ਤਜ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨੁ ਨ ਜਾਏ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੮੭੩)। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਚ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਖੋਤਰ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ 

ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਹਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਵਿਚੋ ਇਲਾਹੀ 

ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨਿ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜ/ਹ ਨਾਦ 

ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ 

ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ-ਮਈ 

ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋ' ਰਬਾਬ ਦੀ 

ਧੁਨਿ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਕਰਕੇ “ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਨੂੰ ਗਾਇਆ 

ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀ 

ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਗਤੀ-ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, 

ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ 

ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਝੂੰਮ 

ਉਠੀਆਂ। 

ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਮੇ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨੋ-ਦਸ਼ਾ ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ, ਰਾਤ ਨੂੰ 

ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਸਹੀ 

ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਣ ਲਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ 

ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 
ਰੁਤ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 

ਨਿਯਮ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰੁੱਤ ਦੋਹਾਂ 

ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ 

ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਪਦ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਣਾ 

ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੈਗੀਤ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰੀਤੀਆਂ 

ਦਾ ਸੈਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 

ਸਭਿਆਜਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ _ਸਮਨਵੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ 
ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਨਾਲ 31 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ 27 ਹੋਰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ। 

ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਮਹਲਾ” ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

“ਘਰ” ਅੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 

ਹੈ।“ਘਰ' ਅਸਲ ਵਿਚ, ਤਾਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 

ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਤਾਲ ਦੀ 

ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜੋ “ਗਾਹ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 

ਇਥੇ “ਘਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ- 

ਵੱਖਰੇ ਤਾਲਾਂ ਵਲ ਸੈਕੋਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਗਏ 

ਹਨ। 
ਰਾਗਬੱਧ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਉਪਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਦੇ ਪਹਿਲੋ ਪਦੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 

“ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਗੀਤ- 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਟੇਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ 
ਹੈ ਠਹਿਰਾਨਾ, ਰੁਕਣਾ। ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 
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“ਸਾਰਾਂਸ਼” ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਰਹਾਉ” ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਕਈ 
ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਇਹ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ 

ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਜਿਵੇ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਜਾਂ “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” 

ਵਿਚ। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤੋ' ਅਧਿਕ “ਰਹਾਉ” ਵੀ 

ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 

ਜਾਂ ਪ੍ਤਿ-ਉੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਗਮਾਲਾ : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਰਮਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ 

ਉਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ 

ਦੋਹਿਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਅੰਤ ਉਤੇ ਕੇਵਲ “੧" 

ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ , ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੋਹਰਿਆਂ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ-ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪਉੜੀ-ਜੁੱਟ ਹੈ, 

ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਤੋਂ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ 

ਨਾਲ ਛੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ 

ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਅੰਕ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਮੇਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਦੂਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਨਾਲ ਰਚੈਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ ।, ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ 

ਬੀੜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। “ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾ” 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ 

“ਮੁਦਾਵਣੀ” ਜਾਂ “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਉਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਹੈ। 
ਇਸ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਾਗ-ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੀ 
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ਬਣਦੀ। ਅਤੇ , ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਕੁਝ ਰਾਗ ਇਸ ਰਾਗਮਾਲਾ” ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ , ਜਿਵੇਂ ਮਾਝ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸ, 

ਸੂਹੀ, ਰਾਮਕਲੀ, ਤੁਖਾਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਆਦਿ। 

ਐਤ ਇਸ 'ਰਾਗਮਾਲਾ” ਦੇ ਅਨੌਂਕ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇ' ਮਾਲਕਉਸ, 

ਹਿੰਡੋਲ, ਦੀਪਕ, ਮੇਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਗਨੀਆਂ 

ਅਤੋਂ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਝ, ਵਡਹੰਸ, 

ਤੁਖਾਰੀ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਗ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ 

ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਦੇਣ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਕਈ ਮਤ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਵ-ਮਤ ਵਿਕਸਿਤ 

ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਚਾਰਯ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣਾ 

ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਮਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਤਰ ਬ੍ਰਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਤ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਮਤ ਜਿਸ ਦਾ 
ਪ੍ਚਲਨ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨੂਮਾਨ-ਮਤ, ਸਿੱਧ 

ਸਾਰਸੁਤ-ਮਤ , ਰਾਗਾਰਨਵ-ਮਤ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਉਕਤ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਰਾਗਮਾਲਾਵਾਂ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮੁੱਖ ਰਾਗ 

(ਭੈਰਉ, ਮਾਲਕਉਸ, ਹਿੰਡੋਲ, ਦੀਪਕ, ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਮੇਘ) 

ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਸਾਰਸੁਤ-ਮਤ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਮੁੱਖ 

ਰਾਗ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇਤੀਹ 

ਪਤਨੀਆਂ (ਰਾਗਨੀਆਂ) ਅਤੇ 48 ਪੁੱਤਰ (ਉਪ-ਰਾਗ) ਦਸੇ 

ਸੂਚੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਛੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ (ਭੈਰਉ, 

ਮਾਲਕਉਸ, ਹਿੰਡੋਲ, ਦੀਪਕ , ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਮੇਘ) ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ 

ਹਰ ਇਕ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਰਾਗਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਠ-ਅੱਠ 

ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 84 ਸਿੱਧਾਂ 

ਜਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਲ ਖਾਂਦਾ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਕੁਲ ਜੋੜ 84 ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 31 ਰਾਗ ਦਰਜ 

ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਗਾਉਣ 

ਦੇ ਵੀ ਸੈਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇ' ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ 84 ਨਹੀ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਗਮਾਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ 

ਰਾਗਮਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀ' ਹੈ। ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹਨੂਮਾਨ-ਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕ ਨੇੜੇ 
ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਾਗ ਅਤੇ 

ਰਾਗਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। 
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ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 

ਅਥਵਾ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਰਾਗ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਆਲਮ ਦੀ 

ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਰਚਨਾ “ਮਾਧਵਾਨਲ ਸੰਗੀਤ” ਦੇ ਛੰਦ ਅੰਕ 63 

ਤੋਂ 72 ਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ 

ਪਾਠਾਂਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਰਜ ਹੈ ਅਤੇ 

ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉਲੇਖ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਠਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਵੇਖੋ 'ਮਾਧਵਾਨਲ”। 

ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ -- 

ਰਾਗਮਾਲਾ ਸ਼ਾ ਗੁਰ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹ ਹੈ ਮੰਦਾਵਣ? ਲਗਾ ਗੁਰ 

ਬੈਨ/ ,ਇਸ਼ ਆਹ” ਨ/ਹ' ਸ਼ੌਸ਼ੈ ਕਛੁ _ਕਠੀੰਆ/ਹ ਜੰ ਅਸ 

ਆਵਿਲਕਹਾ ਨੰਨ / ਆਧਵਨਲ ਆਲਮ ਕਾਵਿ ਕਨਨ/ਸ /ਤਿਸ਼ 

ਸਾਹਿ' ਨ੍੍ਤਕਾਗੀ ਕਾਹਿ ਤੰਨ / ਰਾਗ ਰਾਗਨਾ ਨਾਮ /ਗਨੰ ਤਾਹਿ 

ਯਾ ਤੋ ਸਰ ਅਰਜਨ /ਰਤ ਹੈਨ/40। /ਇਹ ਸਾਧ ਨਗੰ'/ਲਿਆ 
/ਇਹ ਗੁਰ ਨੰ /ਕੈਧੋਂ'/ਸਥ ਕਾਹੁ /ਲਿ/ਖ ਦਨੀ/ ਰਾਗ ਨਾਮ ਸਭਾ 

ਜਾਨ/ਹਿ' ਰਾਗੀ /ਇਹ ਕਾਰਨ /ਲੈਯ ਦਈ ਪ੍ਰੈਨ/ (ਰਾਸ 

੩੪ਅੰਸੂ 47-48)। 
ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ 

ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਰਾਗ-ਮੁਕਤ ਬਾਣੀਆਂ : ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਅਧੀਨ 
ਨਹੀਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਾਗ-ਬੱਧ 

ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਤੱ ਬਾਦ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - 

(1) ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ, (2) ਗਾਥਾ ਮਹਲਾ ੫, (3) ਫੁਨਹ 

ਮਹਲਾ ੫, (4) ਚਉਬੋਲੇ ਮਹਲਾ ੫, (5) ਸਲੋਕ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ , (6) ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਕੇ , (7) ਸਵਯੋਂ ਸੀ 

ਮੁਖ ਬਾਕ ਮਹਲਾ ੫, (8) ਸਵਈਏ ਭਟਾ ਕੇਂ , (9) ਸਲੋਕ 

ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ, (10) ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯, (11) ਮੁਦਾਵਣੀ 

ਮਹਲਾ ੫ ਅਤੇ (12) ਰਾਗਮਾਲਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ। 

431 ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇ ਕੀ ਧੁਨਿ 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ : ਵੇਖੋ “ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ”। 

ਰਾਜ-ਯੋਗ : ਇਸ ਯੋਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋਤਿਸ਼-ਸ਼ਾਸਤ੍ ਨਾਲ 
ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ 

ਜਾਂ ਜੋੜ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੁਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ । 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਮ- 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ 'ਰਾਜ-ਯੋਗ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ “ਗੁਰਮੁਖ” ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਯੋਗ ਵਾਲਾ 

ਦਸਿਆ ਹੈ - ਗੁਰਮ/ਕ ਸ਼ਖੇ ਫਲ ਪਇਆ ਰਾਜੁ ਜੰਗੁ ਰਸ 

ਰਲੀਆ ਮਾਣ / (29/11)। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਇਆਂ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ 

ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ -- 

/ਇਹ ਰਾਜਜੌਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮੂ ਹੂ ਨ ਜਾਣ /(ਗੁ. ਗੰ. 

੧੩੯੮)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਤੂੰ 
ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼ਹੰਦ ਕਾਰੈ ਰਾਜ਼ਜ਼ੋਂਗੁ /(ਗੁ . ਗੰ. ੨੨੧)। 

“ਯੋਗ-ਦਰਸ਼ਨ” (ਵੇਖੋ) ਵਾਲੇ 'ਅਸ਼ਟਾਂਗ-ਯੋਗ” 

ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ 'ਰਾਜ-ਯੋਗ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
੧੦੧ 

ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇ ਕੀ ਧੁਨਿ : ਇਹ ਉਕਤ 
“ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੧! ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲਦੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 

ਧੁਨੀ ਉੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲਾਸ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇਵ 

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 

ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਤਿ ਵੈਰ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕਢਣ 

ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਵਾ 

ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਕੈਲਾਸ ਦੇਵ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਲ ਦੇਵ ਨੋ ਆਪਣੇ 

ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ 
ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਾਢੀਆਂ ਵਲੋਂ' ਜੋ ਵਾਰ ਰਚੀ 

ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ 

ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ' ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਉੜੀ 



ਰਾਧਾ/ਰਾਧਿਕਾ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਧਰਤ ਘੜਾ ਪਰਬਤ ਪਲਾਣ ਨਰ ਟੱਟਰ 

ਅੰਬਰ, ਨਉ ਸੌ ਨਦੀ ਨਡਿੰਨਵੇ ਰਾਣਾ ਜਲ ਕੰਧਰ, ਢੁਕਾ 

ਰਾਇ ਅਆੀਰ ਦੋ ਕਰ #ਘ ਅਡੰਬਰ, ਆਨਤਾ ਥੰਡਾ ਰਾ/ਣਿਆ 

ਕੌਸ਼ਾਲੇ ਅੰਦਰ, /ਬਿਜ਼ੱਲ ਜ੍ਯੋ' ਚਮਕਾਣਆਂ ਤੌਗਾਂ /ਵਚ 

ਧਨ ਆਲ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਗੜ੍ਹ ਆੰਦਰ, ਆਲ਼ਦੇਓ ਜਸ਼ ਖੱਟਿਆ 

ਜਿਉਂ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕੰਦਰ/ 

ਰਾਧਾ/ਰਾਧਿਕਾ : ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਅਤਿ ਪਿ੍ਯਾ “ਗੋਪੀ” 
(ਵੇਖੋ), ਜੋ ਵਿ੍ਸ਼ਭਾਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਅਯਨਘੋਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ 

ਗਵਾਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਰਾਧਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਤੇ 

“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਪਰ 

“ਬ੍ਹਮਵੈਵਰਤ” ਅਤੇ “ਦੇਵੀ-ਭਾਗਵਤ” ਆਦਿ ਪੁਰਾਣਾਂ 

ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। 

ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ ਦੇ ਕਥਨ (“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼”) 
ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਇਕ ਗੋਪੀ ਪ੍ਰਤਿ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਧਿਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਫਲਸਰੂਪ, 

ਬਾਕੀ ਗੋਪੀਆਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 

ਨੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਅਧਿਕ ਆਰਾਧਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਰਾਧਾ 

ਨਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। “ਰਾਧਾ” ਸ਼ਬਦ ਰਾਧ੍ ਧਾਤੂ ਤੋ” 

ਵਿਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ 

“ਉੱਜਵਲ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ”। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ 

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾ ਉਲੇਖ ਕਿਥੇ ਅਤੇ 

ਕਦੋ' ਹੋਇਆ ? ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਗੋਪਾਲਤਾਪਨੀਯ- 

ਉਪਨਿਸ਼ਦ” ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। 

ਨਿਬਾਰਕਾਚਾਰਯ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਦਾ 

ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ-ਸੁਆਮੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਾਲੇ 

ਵੀ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਦੇ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ 

ਰਾਧਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਥਵਾ 
ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਦੇਵ ਨੇ 

“ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ” ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਪਿ੍ਯਾ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਚਿਤ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 

432 ਰਾਮ, ਅਵਤਾਰ 

ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇ' ਨਿਬਾਰਕਾਚਾਰਯ 

ਉੱਤਰ _ਵਿਚ ਅਤੇ _ਵਿਸ਼ਣੂ-ਸੁਆਮੀ _ਦੱਖਣ ਵਿਚ 
“ਰਾਧਾਵਾਦ' ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪਰਵਰਤੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਾਧਕ ਲੋਕ ਰਾਧਾ ਨੂੰ 

ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ 
ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਕਾਵਿ ਅਤੇ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ 

ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ 

ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਧਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਰਾਮ, ਅਵਤਾਰ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਤ੍ਰੇਤਾ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਏ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਸੱਤਵੇ' ਅਵਤਾਰ, ਸੀ ਰਾਮ ਇਕ੍ਸ਼ਵਾਕੁ ਦੀ ਵੰਸ਼ 

ਵਿਚ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। “ਰਿਗ-ਵੇਦ” 

ਵਿਚ “ਰਾਮ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਨਾਂ 

ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਲਿਖਤ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ 

ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋ' ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸ਼ਰਥ-ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਰਣਲ 'ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕ ਆਖਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਮਾਇਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ 

ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਅਧਿਆਤਮ-ਰਾਮਾਇਣ”, 'ਸੁੰ ਦਰ- 

ਰਾਮਾਇਣ, 'ਅਦਭੁਤ-ਰਾਮਾਇਣ' ਆਦਿ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 

ਰਾਮ-ਚਰਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ 

ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਚਨਾ 

ਗੋਸੁਆਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕ੍ਰਿਤ 'ਰਾਮ-ਚਰਿਤ-ਮਾਨਸ” ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ।“ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ” ਵਿਚ 'ਰਾਮਾਵਤਾਰ” ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀ ਰਾਮ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਾਇਣ ਆਧਾਰਿਤ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ 

ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ 
ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ 

ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਮ-ਕਥਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾ- 
ਅੰਤ ਤਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਮਾਨਵ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 
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ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਕਥਾ 'ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” 

ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਵੀਆਂ/ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਪ੍ਤਿਭਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਉਦ- 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਰਤੀ ਰਾਮ- 

ਚਰਿਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ 

ਬਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਾਮ-ਕਥਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -- 

ਰਘੂ-ਕੁਲ ਵਿਚ ਅਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ 

ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਅਸ਼੍ਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤਾ। ਯੱਗ-ਕੁੰਡ ਵਿਚੋਂ' ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭਰੇ 

ਬਰਤਨ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਣੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਉਹ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 

ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਸਲਿਆ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ 

ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਕੇਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।ਕੈਕੇਈ ਨੇ ਅਗੋਂ 
ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਮਿਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ, ਕੌਸ਼ਲਿਆਂ ਨੇ 

ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਕੇਈ ਨੇ ਭਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾ ਨੇ 

ਲੱਛਮਣ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੂੰ । ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਤੱਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਏ। 

ਚੋਹਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ 
ਤੋਂ ਤੌਗ ਆ ਕੇ ਦਸ਼ਰਥ ਪਾਸੋ' ਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਦਸ਼ਰਥ 

ਨੇ ਅਨਮਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ 

ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਨੇ ਤਾਰਕਾ ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 
ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਦ 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦੇ 
ਸੁਅੰਬਰ ਵਿਚ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। 

ਰਾਮ ਸ਼ਿਵ-ਧਨੁਸ਼ ਉਤੇ ਚਿਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕਰਕੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ 
ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ 

ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇ' ਵਿਸ਼ਣੂ 

ਦੇ ਛੋਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ 

ਭਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ-ਧਨੁਸ਼ ਤੋੜਨ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। 

ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਮ ਨੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ-ਬਖ਼ਸ਼ੀ 

ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ 

ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 
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ਪਰ ਮੰਥਰਾ ਦਾਸੀ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਕੈਂਕੇਈ ਨੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ 
ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ _ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ 
ਬਰਸਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ 

ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ 

ਲੱਛਮਣ ਸਹਿਤ ਬਨ ਲਈ ਚਲ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 

ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਦੰਡਕ ਬਨ ਵਿਚ ਚਿਤ੍ਰਕੂਟ ਪਰਬਤ ਉਤੇ 
ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਿਛੇ ਪੁੱਤਰ-ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ 
ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ 

ਬੈਠਣੌ' ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ 

ਲਈ ਚਿਤ੍ਕੂਟ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ 
ਬਨਵਾਸ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ 

ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਤ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ 

ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਚਰਣ-ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ 

ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੈਭਾਲਣ ਲਗਾ। 

ਸੀ ਰਾਮ ਬਨਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ 

ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ 

ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਚਵਟੀ ਵਿਚ 

ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ੂਰਪਣਖਾ 
ਰਾਮ ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੀ 

ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੀਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 

ਲੱਛਮਣ ਨੇ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਨੱਕ 

ਵਢ ਦਿੱਤੇ । ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ, ਖਰ ਅਤੇ 

ਦੂਖਣ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇ" ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ 
ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਵਣ ਪਾਸ ਗਈ। ਰਾਵਣ ਨੇ 

ਮਾਰੀਚ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੰਚੰਵਟੀ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਉਧਾਲ 
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ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲਭਦਿਆਂ ਕਬੰਧ ਨੂੰ 

ਮਿਲੋ। ਉਸ ਦੇ ਦਸਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਗੀਵ ਨਾਲ ਸੈਪਰਕ 
ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਕਿੰਧਾ ਦਾ 

ਰਾਜ ਦਿਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੈਨਾ- 

ਨਾਇਕ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨੇ ਲੈਕਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤਾ। ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਨਾ-ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਾ-ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਅਤੇ 
ਲੱਛਮਣ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪਰੀਖਿਆ 

ਉਪਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ, ਲੱਛਮਣ ਅਤੇ 

ਸੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਹਿਤ ਅਯੋਧਿਆ ਪਰਤੇ ਅਤੇ 
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ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਦੇ ਉੱਤਰ-ਕਾਂਡ ਵਿਚ 

ਪਰਜਾ ਵਲੋਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ 

ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ 

ਉਸ ਨੇ ਜੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ - ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ - ਨੂੰ ਜਨਮ 
ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਕ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ 

ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ 

ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਜੋ' ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਬੁਲਵਾ 

ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰ੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ 
ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਪਿ੍੍ਥਵੀ ਨੇ 

ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲਿਆ। ਸੀਤਾ ਦੇ ਚਲੋ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਰੂਪ ਹੋ 
ਗਏ। 

ਗੁਰਮਤਿ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਲੇ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾਗਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ 

ਨੂੰ ਦਰਸਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ 
ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ / ਕਹ ਨਾਨਕਾ /ਥ੍ਰ ਕਛੁ ਨਹੀੰ ਸੁਪਨ 

ਊਂ ਸੰਸ਼ਾਨ/(ਗੁ. ਗੁੰ . ੧੪੨੮)। 

ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ : ਵੇਖੋ 'ਸਦ” ਅਤੇ 'ਸੁੰਦਰ ਬਾਬਾ”। 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੩ : ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ 
ਰਚੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਜ਼ੌਧੈ ਵੀਰੋ 
ਪੁਰਬਾਣਾਂ ਕ? ਧੁਨ / ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਸੰਪਾਦਨ ਵੇਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵਾਣ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜਪੂਤ 
ਦੇ ਜੋਧਾ ਅਤੋਂ ਵੀਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇ' ਬੜੇ 
ਬਹਾਦਰ ਅਤੋਂ ਖ਼ੁੱਦਾਰ ਸਨ। ਲਖੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਲੁਕ 

ਛਿਪ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। 

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, 

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ 

ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵੀਰ-ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 
ਵਾਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ-ਪਿ੍ਯ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। 
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ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 21 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ 

ਇਕ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ 

ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਤੋ ਬਾਦ ਇਕ ਤੁਕ ਵਾਲਾ 

“ਰਹਾਉ” ਵੀ ਹੈ। “ਰਹਾਉ” ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰ 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ 52 ਸਲੋਕ ਦਰਜ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 19, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 
ਦੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 24 ਹਨ। ਦੋ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ 

ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। 8ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਮਹਲੇ ੩ ਦਾ 

ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨੰ. 52 ਉਤੇ ਵੀ 

ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਉੜੀ ਨੰ" 2 ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ 

ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨੰ . 65 ਉਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਵੰਡ ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 
ਪਉੜੀ ਨੰ. 1, 4, 8, 16 ਅਤੇ 19 ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ 

ਸਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪਉੜੀ ਨੰ. 12 ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਲੋਕ ਹਨ। 

ਸਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ 

ਕੇ 22 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਲੈਬਾ ਸਲੋਕ 12 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 
22 ਤੁਕਾਂ ਦਾ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ 
ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ 

ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣੌ ਬਚਾਉ'ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ' ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ 

ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਪਰਮ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੂਲ 

ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ, ਮਾਇਆ ਭੋਗਾਂ ਤੋ ਵੈਰਾਗ, 

ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਏਕਤਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ 

ਆਦਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ। ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋ 

ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ : ਅੱਠ ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ 

ਦੀਆਂ 22 ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਉੜੀ 
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ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਸਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44 ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ 

ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ 

ਦਰਜ ਸਲੋਕ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਉੜੀਆਂ 

ਨਾਲ ਦਰਜ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ 16 ਤਕ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਅਤੇ 
20ਵੀ' ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਦੋਵੇ' ਸਲੌਕ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਤਿ 

ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਸਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਤਿ 
ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ' ਦੇ ਉਚਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ- 

ਕਿਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 

ਅਨੌਕ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸਾਧਕ ਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿਖ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਪਰਕ 

ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ, ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਅਤੇ 

ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮ-ਜਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ 

ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 

ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ: ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
ਨਾਥ-ਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ- 

ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ` ਹੈ ਜਾਂ_ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣਾ ਮਤ 

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਉਚਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਭੈਰਵ ਠਾਟ ਦੀ ਔੜਵ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗਨੀ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੈਗੀਤ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਂਗ ਬਹੁਤ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪਰ “ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਤਕ 

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ 

ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਨਾਂ ਦਾ 

ਇਕ ਭੇਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਓਅੰਕਾਰ” 

ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਠਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੈ । 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ 

-- ਰਾਮਕਲੀ ਰਨ ਆਨੇ ਵੱਨਿਆ ਤਾ ਛੱਨੇਆ.ੀੰਗਾਨ / ਗਰ 

ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਲ /ਝਿਗ/ਸਿਆ ਤਾ ਸਉ ਆ ਭਗਾਤਾ 

ਭੰਡਾਰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੫੦)। 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 83 
ਚਉਪਦੇ , 22 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇਕ ਅਨੰਦੁ ਮ. ੩, ਇਕ 

ਸਦ, ਛੇ ਛੰਤ (ਰੁਤੀ ਸਮੇਤ), ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਮ. ੧., ਇਕ 

ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ ਮ. ੧, ਦੋ ਵਾਰਾਂ (ਇਕ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇਕ 

ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ) ਅਤੇ ਇਕ ਰਾ/ਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤ ਡੂੰਮ 
ਕੰ ਵਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ 18 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ 12 ਕਬੀਰ ਦੇ , ਚਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ, ਇਕ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ 

ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਣੀ ਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਲ 81 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦੇ ਅਤੇ ਇਕ 

ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ 

ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਮਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਤੋਂ' ਪ੍ਰੈਮ-ਭਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ 

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸਮ-ਦਰਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਇਕ ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ 

ਵਾਲੋ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਉਤੋਂ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਛੇ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ 
ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਹੀ ਲਭਿਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦਾ ਮਾੜਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਦੇ 60 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋ 54 

ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਹਨ, ਚਾਰ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ, ਇਕ 

ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਤੇ ਝਾਤ 

ਪਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ 

ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ 
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ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਲ-ਪਸਾਰਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ' ਸੈਭਵ ਹੈ। ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ-ਸਮਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਰਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ -- ਆਹੇਮਾ ਨ ਜਾਨ/ਹ ਬੰਦਾ/ ਲ੍ਰਹਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਨ/ੰਹਿ 

ਭੰਦ/ ਅਵਤਾਰ ਨ ਜਾਨ/ਹ ਅੰਤ / ਪਰਸੌਸ਼੍ਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 

ਬੰਅੰਤਾ /(ਗੁ . ਗੰ. ੮੯੪)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਤ੍ਿਪਦਿਆਂ 

ਵਿਚ ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀਆਂ 22 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਨੌ' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ 

ਵਿਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 

ਵਿਚ ਨੌ', ਇਕ ਵਿਚ ਦਸ, ਇਕ ਵਿਚ 12 ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ 

25 ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਨੂੰ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਯੁਗ ਕਿਤੇ 
ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ` ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 

ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਧਨਾ 

ਹੈ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਤੱ 

ਉੱਚੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ ਵਿਚ 12, ਦੋ ਵਿਚ ਇੱਕੀ-ਇੱਕੀ, ਇਕ ਵਿਚ 27 

ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ 30 ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ 

ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ-ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ 
ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਹੀ ਸੱਚੀ 

ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਠ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਸੱਤ ਵਿਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ 

21 ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਵਿਚ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਪੂਜਾ-ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਅਨੰਦੁ ਮ. ੩, ਸਦ, ਰੁਤੀ ਮ. ੫, 

ਓਅੰਕਾਰ ਮ. ੧, ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ ਮ. ੧, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. 

੩, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ. ੫ ਅਤੇ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤੈ 

ਡੂੰਮ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ । 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ੀਰ ਉਤੇ 

ਦਿੱਤੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਲੇ ਛੰਤ ਵਿਚ ਰੁਤਾਂ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੈ। ਇਹ 

ਪੰਜੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਛੰਤ ਦੇ ਹਰ 

ਪਦੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ ਵੀ_ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਣਤੀ-ਅੰਕ 

ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ -- ਰਣਡੁੰਝਨੜਾ 

ਗਾਉ ਸ਼ਖਂ ਹੱਨ ਏਕੁ ਧਿਆਵਹੁ / ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਵਿ ਸ਼ਕ 

ਮਾਨੈ 'ਚਿੰਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੨੭)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ 

ਕਰਕੇ ਵਿਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬ੍ਹਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ , ਭੈ-ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ - ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਰਾਧੀਐ /ਝਪਾਤਿ ਨਿਵਾਰਣ ਰਾਮ / 
ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ 18 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋ 12 ਸੈਤ 

ਕਬੀਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਰਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਡਰ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ', ਨਾਮ- 

ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦਾ ਭੇਦ ਨਿਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਯੋਗ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਭਗਤੀ 

ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਨ 

ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਅਤੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਗਨਤਾ ਦੀ 

ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ 
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ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਮਨ-ਮਤ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ 
ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋ" ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 

ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਤਰ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ 

ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਰਾਮ-ਕਾਰ : ਉਹ ਲੀਕ ਜੋ ਲੱਛਮਣ (ਵੇਖੋ) ਨੇ 

ਮਾਇਆਵੀ ਮਿਗ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਾ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਪੰਚਵਟੀ 

ਸਥਿਤ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, 

ਖਿਚੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਚਓਗਿਰਦ ਹਖ਼ਾਰੈ ਰਾਸ ਕਾਰ ਦੁਖੁ ਲਗੀ ਨ 

ਭਾਈ /(ਗੁ. ਗੰ. ੮੧੯)। 

ਰਾਮਦਾਸਸਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 'ਫੁਨਹੇ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

- ਗੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸ਼ਮਲ ਜਾਹ ਨਇਐ ਰਮਆਦਾਸ਼ਸਰ/ 
(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੬੨)। ਵੇਖੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ” (ਨਗਰ)। 

ਰਾਮਦਾਸ-ਸਰੋਵਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ। 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- 

ਰਾਮਦਾਸ਼ ਸ਼ਰੌਵਰ ਨਾੜ /ਸ਼ਭ' ਉਤਠੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ /(ਗੁ, ਗ੍ੰ . 

੬੨੫)। ਵੇਖੋ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ” (ਨਗਰ), “ਰਾਮਦਾਸਸਰ”। 

ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) : 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ 

ਬਾਣੀ ਰਾਹੀ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ- 

ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੇ ਸੈਯੋਗ ਨਾਲ ਕਥਨ ਵਿਚ 

ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ 

ਹੋਈ ਹੈ - ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਗੁਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ- 

ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਿ 

ਪੁਰਖ, ਅਪਰ-ਅਪਾਰ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ-ਕਰਤਾ, ਅਦੁੱਤੀ, ਯੁਗਾਂ- 
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ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤਕ ਇਕੋ ਇਕ, ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ - ਤੂੰ 

ਆਦੇ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੰਵਡ ਆਵਰੁ ਨ 

ਕੋਈਂ/ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜਗੁ ਏਕੋ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ 

/ਨਹਚਲ਼ ਕਰਤਾ ਸੋਈ /(ਗੁ . ਗੰ .੩੪੨)। 

ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਰੀਮ 

ਹੈ।ਉਸ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਿਰਭਉ 
ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ (ਭਉ) ਨਸ਼ਟ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ 

ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ , ਸਰਬ-ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨ ਕੋਈ 
ਰੂਪ ਹੈ, ਨ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ , ਨ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕੋਈ 

ਵਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਰੂਪ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ 

ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੌ ਜਲ ਅਤੇ 

ਬੁਲਬੁਲੋ, ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਉਪਮਾਨ ਵਰਤ ਕੋ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀ' ਪ੍ਗਣ 
ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਗੁਣਤਾ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ 

ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਤ੍ਗਿਣਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 

ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ 

ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਛਿਣ-ਮਾਤਰ 

ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਲਈ ਉਪਕਾਰਕ ਸਾਬਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਰਗੁਣ ਸੁਖਦਾਤਾ / ਤੂੰ ਨੈਰਬਾਣੁ 

ਰਸੀਆ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ/ ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਆਪੇ ਜਾਣਾ/ਹ ਆਪੇ 

ਤੁਧ ਸ਼ਮਾਲੀਐ ਜੀਉ / ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਵਕਾ ਫ/ਨੇ ਆਪਾ / ਤੂੰ 
ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭਾ ਆਪੇ / ਨਾਨਕਾ ਦਾਲ਼ੁ ਸ਼ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ 

/ਇਕ ਭੋਗੀ ਨਦਾਨ /ਨਹਾਲਆ ਜੀਉ /(ਗੁ . ਗੁੰ. ੧੦੨)। 
ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜਦੋ' ਸਰੀਰ-ਬੱਧ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਰਭਉ , ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰੈਕਾਰ 

ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 

ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਤੋ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ 
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ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਕਾਇਆ ਨਗਨ ਬਸਤ ਹ/ਰ 

ਗੁਆਆੰ ਹਾਰੇ ਨਿਰਭਓਂ /ਨੈਰਵੰਰ /ਨੇਰੰਕਾਰਾ / ਹ/ਰੇ /ਨੈਕਾਂਟ 

ਝਸ਼ਤਾ ਕਛੁ ਨਦ/ਨੇ ਨ ਆਵ ਹਰੇ ਲਾਧਾ ਗੁਰ ਵ?ਚਾਰਾ/(ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੭੨੦)। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ` ਨੇ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਦ੍ਰੈਤ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵ ਜਨਮ 

ਅਥਵਾ ਦੇਹ ਹੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਭਗਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨ 

ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਕਾਰਥ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ , ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ - /ਇਹ 

ਆਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਡ ਹੰ ਨਾ /ਝਨਾ /#ਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ / 

ਹ/ਣਿ ਵੜੀ ਗਰ ਨਾਸਾਂ ਨ ਬਨੈਂਜਿਓਂ ਅਗੀ ਭੁਖਾ /ਕਾਆ ਖਾਏ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੪੫੦)। 

ਮਾਨਵ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 

ਹੈ।ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਕਰਮ-ਫਲ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ-ਦੇਹ ਦੁਆਰਾ 
ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮ-ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗਣ 

ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ 

ਦੇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ 

ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਏਹ ਦੋਹ ਸ਼ਬਾਂਕਨ ਸਿਤ 

ਹਨ ਜਾਪੀ ਹਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹਾਵੀਆ / ਵਡਭਾਰਨ ਪਾਈ ਨਾਨ 

ਸਖਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਪਾਈਆ /(ਗੁ . ਗੰ . ੫੭੫)। 

ਮਾਨਵ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਕਿਵੇ' ਕਰਤੱਵ-ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ 

ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਹੋਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

“ਗੁਰਮੁਖ” ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਬਹੁਤ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ- 

ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਸਾਰਿਕ 

ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੬੫੩)। ਉਹ 

ਸਭ ਤੋ ਉੱਤਮ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ 
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ਵਾਲਾ, ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਭੂ-ਦੁਆਰ 

ਉਤੇ ਪ੍ਤਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ - ਗੁਰਨਾਮ ਏਕੋ 

ਏਕ ਪਛਾਤਾ ਗੁਰਮੁ/ਖ ਹੋਇ ਲਥਾਵੰਗਾਂ / ਗੁਰਸਾ/ਖਿ ਜਾਇ 

ਐਲ ਨੈਜ ਮਹਲੀ ਅਨਹਦ ਸੜਦੁ ਝਜਾਵੰਗੇਂ / ਜਨ ਜ਼ੰਤਾ 

ਨਭੇ ਨਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਗੁਰਮ/ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵੈਗਾਂ/ (ਗੁ. ਗ੍ੰ. 

੧੩੧੦)। 

ਦੂਜਾ ਵਰਗ “ਮਨਮੁਖ” ਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਗੁਰਮੁਖ” ਦੀ 

ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ੍ਰ 

ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਦੌਂ-ਪਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ 

ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅੰਧਕਾਰਮਈ। ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਈ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ 

ਵਿਅਕਤੀ “ਗੁਰਮੁਖ” ਹੈ । ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਦਾ 

ਆਸਰਾ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਸਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਲ ਰੁਚਿਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਕਾਰਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਅਧੀਨ ਭੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ 

ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਮਨਮੁਖ ਕੌਠੰ ਆਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ 

ਤਿੰਨ ਘਨ ਰਤਨੁ ਨ ਲਾਥਾ/ ਤੇ ਊਂਡੜਿ ਭਗ ਮੁਏ 

ਗਾਵਾਗੀ ਮਇਆ ਭੁਅੰਗ /ਬੇਸ਼ ਚਾਧਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੬੯੬)। 

ਅਗਿਆਨ ਅਥਵਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਪਸਰਨ ਕਾਰਣ ਮਨਮੁਖ ਦੀ 

ਬੁੱਧੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਿ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਪਟ ਦਾ 

ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਚ 

ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਰਥ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ- 

ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਗੁ. ਗੰ. ੬੫੨)। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਲਾਭ 
ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ 

ਮੰਨ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਤੱਤ੍ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ੍ਰਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਵਰਤਾ 

ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੈਕੇਤ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 

ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਗਤਿਕ ਚਲਾਇਮਾਨਤਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕੁਸੁੰਭ ਦੇਰੈਗ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਸੰਬੰਧ 
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ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਭੂ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ' ਹੋ ਕੇ 

ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ -- ਜਤਾਨੇ ਧਨਵੰਤਾ 

ਭਾਲਵੰਤ ਮਲਥਵੰਤਾ ਦਸ/ਨਿ ਅਨ ਮੱਠੇ ਗੱਡ /ਝਿਨਲਿ ਜ਼ਨੰਹਿ 

ਨਉ ਰੰਗੁ ਕਸੁੱਭ ਕਚਾਣੁ / ਹਨ ਸਤਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸ਼ਦਾ ਸਵ 
ਮਨ ਔਠੇ /ਜੈਤੁ ਗੰਨੇ ਦਰਗਹ ਪਾਵਨ ਤੂ ਆਣੁ /(ਗੁ. ਗੰ. 

੮੬੧)। 
ਮੁਕਤੀ ਸੈਬੈਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ 

ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਨਿਰਬੈਧ ਹੋਣਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ-ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ। ਨਿਰਬੰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੋ 

ਭਾਵ ਹੈ ਆਤਮ-ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰ- 

ਵਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਭਣਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਮਾਇਆ ਅਥਵਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਣ ਲਭਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ 

ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਿਘਨਕਾਰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 

ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਗੁਰ #ਨਲਿਅੰ ਥਸਨੁ 

ਪਛਾਣੀਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦੁਆਰ/ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 

ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ 'ਮੁਕਤੀ” ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ 
ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਨ ਨਹੀਂ'। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਥਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਚਿਰ-ਤ੍ਰਿਪਤੀ 

ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ - ਸੁਰਗ #ਕ/ਤ ਬੰਕੁਂਠ ਸਾਡੇ ਝਾਂਛ/ਹ /ਨਤ 

ਆਸਾ ਆਸ ਕਗੀਜੈ/ ਹੱਠਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੰ ਜਨ ਮੁਕਤਿ ਨ 

ਮਾਂਗ/ਹ /ਲਿ ਦਰਸਨ /ਤ੍ਰੰਤ ਮਨੁ ਗੀਜ਼ੈ/ (ਗੁ. ਗ੍ੰ. 

੧੩੨੪)। 
ਆਤਮ-ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ 'ਧ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ 
ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੋ ਗਿਆਨ, ਕਰਮ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ 
ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਤਿਆਗ 
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ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਸੱਚੇਂ ਪ੍ਰੌਮ ਦੀ ਭਾਂਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ 

ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਲਉਂ ਐਸ ਗਤਿ ਜਿਤ ਮੰ ਪਿਆਰਾ 

ਵੀਸਰੈ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਟਣ ਲਈ ਅਰਜੋਈ 

ਕੀਤੀ ਹੈ - ਹੋਰ /ਲ਼ਰਹਾ ਸਭ ਧਾੜੁ ਹੰ ਜਲ ਲਗੁ ਸ਼ਨੰਹਿਲ 

ਪ੍ਰਮੰਤ ਨ ਹੋਇ //ਇਹ ਮਨ ਆਇਆ ਮਹਿਆ ਵੈਖਣੁ ਸ਼ਨਣੁ 

ਨ ਹੋਇ/ ਸਹ ਦੌਖੋ /ਬਨੁ ਪ੍ਰਨਿਤਾ ਨ ਉਪਜ ਅੱਧਾ ਕਿਆ 

ਕਰੇਇ / ਨਾਨਕ #ੰਨਨਿ ਅਥ ਲਤਆ ਸੋਈ ਸ਼ਚਾ ਦੇਇ/ 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੮੩)। 

ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮ-ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਥਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਖਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵਿਚ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਚੈਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਵੀ 

ਵੈਦ ਸਮਝਣ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ /ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ /ਝਨ 

ਨਰਦੇ ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਦੀ ਅਮਲ ਤੋ 
ਬਿਨਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਮੰਜਸ 

ਕੀਤਾ ਹੈ - ਹਉ ਨ ਪਲ ਗਹਿ ਨ ਸਕਉਂ ਸੂ ੍ਰਮੰਤਮਾ 
ਜਿਉਂ /ਝਨੁ ਅਮਲ ਅਮਲਾ ਮਰੇ ਗਈਆ /(ਗੁ . ਗੰ. ੮੩੬)। 

ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ 

ਜਾਗਤਿਕ ਪ੍ਪੰਚ ਪ੍ਰੋਮਮਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ 
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ ਸੀ। ਛੰੜਾਂ 

ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾਮਈ 
ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੌਮ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਡਿਗ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਧ੍ੌਮ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਉਤੇਂ 

ਘਿਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ 

ਅਢੂੈਤ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪੋਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਅਨੁਰਾਗਮਈ 

ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ- 

ਗਤ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈ! ਮਾਨਵ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਉਪਰੈਤ ਜੇ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਛਲ ਪ੍ਰੋਮ-ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ 

ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੇਲ ਹਰੀ ਨਹੀ' ਰਹਿ ਸਕਦੀ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ 

ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਫਲੀਭੂਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ 
ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਂ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਹੈ 
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- ਜੈਲ #ਲਿਐ ਆਨੇ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸੋ ਗੰਤਿਗ੍ਰ ਕਹਨ / 

ਮਨ ਕਾ ਦੁ/ੜਿਧਾ /ਝਨ/ਨ ਜਾਇ ਹਠ ਪਰਮ ਪਦੁ ਲਗੀਆੰ / 

(ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੬੮)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅਭਿੰਨ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਪਥ-ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 

ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ -- ਗੁਨੂ ਗੋ/ਵਂਦ ਨੋ/ਵੰਦੁ ਗੁਝੂ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਭੌਦ ਨ 

ਭਾਈ /(ਗੁ. ਗੰ. 8੪੨)। 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, 

ਪ੍ਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਇਕ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਲਈ “ਆਰੋਗਾਲਯ" ਕਿਹਾ 
ਜਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 

“ਚਟਸਾਲ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿ-ਗੁਣ ਗਾਨ ਦੀ 

ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਸ਼ਤਾ ਸੰਗਤਿ ਸ਼ਾਤਿਗੁਰ 

ਚਟਸ਼ਾਲ ਹੈ /ਜਤੂ ਗਰ ਗੁਣ /ਖਾ/ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਮ- 

ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਕਟ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਮਨੂਰ ਦੇ ਸੋਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਲਕੜੀ 

ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਫਲ ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਜਿਉਂ ਛੁ/ਹਿ ਪਾਰਲ਼ ਮਨੂਰ ਭਏ ਕੰਚਨ /ਤਿਓ 

੫/ਤਤਾ ਜਨ /ਆਲ ਸੰਗਤਾ ਸ਼ਧ ਹੋਵਤ ਗੁਰਮਤਾ ਸ਼ੁਧ ਹਾਧੋਂ / 

ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾ ਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਾਧੋਂ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੧੨੯੭)। 

ਸਤਿ-ਸੰਗਤਿ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾਮ- 
ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਚੂੰਕਿ ਨਾਮੀ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ 

ਮਨੋਵਿਰੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। 
ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਲ 
ਸਰੂਪ “ਨਾਮੀ” ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਭੌਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਵੱਛ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ 

ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ -- ਜਮ ਮਨ 

ਸਤਿਨਾਮੁ ਸ਼ਦਾ ਸਤਿਨਾਲ / ਹਲ/ਤਿ ਪਲਾਤਾ ਮਥਾ ਉਜਲ ਹੋਈ 

ਹੈ ਨੈੜਾ ਧਿਆਈਐ ਹਰਿ ਪੁਰਖ #ਨਿਰਜੰਨਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੬੭੦)। 1 

“ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀਆਂ 8੪ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀ' 

ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ 
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ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਲ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਚਿਤ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ 

ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ 
ਹਨ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਧਕਾਰਮਈ। ਪਰਮ- 

ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵਲੋ ਅਰੁਚਿਤ ਮਨ ਅੰਧਕਾਰਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ 

'ਈਸ਼ਵਰੀ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਰਨ 

ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਮਨਮੁਖ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚ ਰੂਪਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨੂੰ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗੀ 
ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਟਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਗੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ 

ਲਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਇਹ 

ਮਨੂਆ /ਖਨ ਨ /ਟੈਕੀ ਬਹੁਰੰਗੀੰ ਦਗੰਦਸ਼ ਢਲ ਚਲ ਹਾਢੋਂ / 

ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਇਆ ਵਡਭਾਗ? ਹ/ਰੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀਆਂ ਮਨ ਠਾਢੋ / 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੭੦-੭੧)। ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ 

ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਚੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਣਾਸ਼੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨ 

ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੀਆਂ 

ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ “ਵਿਜਾਤਿ ਸਰੂਪੀ” ਮੰਨਿਆ ਹੈ - ਹਮਗੀ 
ਜਾਤ ਪਤਾ ਗੁਰ ਸ਼ੱਤਿਗੁਰ ਹਮ ਵੰ/ਚਓ /ਨ੍੍ਰ ਗਾਰ ਕੰ / 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਚੌਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚੋ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿ- 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖੇ। ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਪਤਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਨੀਚ 

ਜਾਤਿ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਤਿ-ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਦਸ ਕੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ 

ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਓਹ ਸਭਾ 

ਤੇ ਊਚਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨੂਚਾ ਜਾ ਕੌ /ਨੇਰਦ ਵਿਆ ਭਗਾਵਾਨੁ / 
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ਜਨ ਨਾਨਕੁ 'ਤਿਸ਼ ਕੰ ਚਰਨ ਪਥਾਲੰ ਜੇ ਗੱਡੇ ਜਨੁ ਨੀਚ 

ਜਾਤ ਸ਼ੰਵਕਾਣ /(ਗੁ. ਗੰ. ੮੬੧)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਉੱਚੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋ' ਹਉਮੈ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ 

ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ 

ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਵਿਚੋ ਇਕੋ ਸਮੇ” 

ਨਹੀਂ _ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇ' ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ 

ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ, ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ - /ਵਾ/ਚ 

ਹਉਮੈ ਸ਼ੋਵਾ ਛਇ ਨ ਪਾਏ / ਜਨ ਮਰੈ /ਡ/ਨਿ ਆਵੈ ਸਾਏ / 

ਸੌ ਤਪੁ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਈਂ ਸ਼ੋਵਾ ਜੌਂ ਹਰੇ ਘਰੇ ਆਨੇ ਭਾਣਨੀ ਹੈ /(ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੧੦੭੦-੭੧)। 

ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ 
ਤਿਆਗਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 
ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿੱਤੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ-ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ 

ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੇੱਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਕਪਟ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ, ਦੁਬਿਧਾ, 

ਈਰਖਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ 
ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਈਰਖਾ ਅਰਥਾਤ “ਪਰਾਈ ਤਾਤ” 
ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਜੇਲ ਅੰਦਾੰਨ ਤਾ/ਤਾ ਪਰਾਈ ਹੋਵੈ /ਤਿਸ਼ ਦਾ 

ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਾਂ ਭਲਾ/ ਓਸ ਦੋ ਆ/ਥੋਐ ਕੇਈ ਨ ਲਗੈ ਨਿਤ 

ਉਜਾੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਖਲਾ/(ਗੁ . ਗੰ. ੩੦੮)। 

ਦੁਰ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਸਦ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ 

ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦ-ਵਿਰੱਤੀਆਂ ਦੇ 

ਹੱਥ ਵਿਚ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ 

ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਦ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਹਿਣ ਕਰਨ ਉਤੇ 
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ -- ਹਨ ਆਪ ਬਹ ਕਠੋਂ 

ਨਿਆਉ ਕੂੜਿਆਰ ਸੱਭ ਮਮੰਰੇ ਕਢਇ/ ਗ਼ਚਿਆਰਾ ਦੋਇ 
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ਵ/ਡਾਆਈ ਹ/ਨੇ ਧਰਮ /ਨਿਆਉਂ ਕ?ਓ/ਏ /(ਗੁ. ਗੰ. ੮੯)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ 
ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੈ - ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਰੁਚੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 
ਪ੍ਰਤਿ ਖਿਚ। ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ 

ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ -- ਤਿਆਗ ਮਨ 

ਕਾ ਮਤੜਾ /ਵਸੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਉ / ਇਉ ਪਾਵ/ਹ ਹ/ਨ 

ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹਿ ਲਗੰ_ਤਤਾ ਵਾਉ ਜਇਂ/ (ਗੁ. ਗੰ. 

੭੬੩)। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ 

ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਢਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 
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ਬਾਣੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਤਾਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰਬ-ਵਰਤੀ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਸਲੋਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਅਨੇਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾੰ 

ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 
ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਅਥਵਾ ਭਗਤ ਦੇ 

ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ੈਲੀ, 

ਬਿੰਬ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਕਾਵਿ-ਸੋਹਜ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਉਤੇ 

ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਕ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ 

ਸਾਧਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ, 

ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ', ਬ੍ਹਮ-ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਅਥਵਾ 

ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਿਛੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ - ਆਪੇ ਲੰਖਣ 
ਆਪ ਲਿਖਾਗੀ ਆਪੇ ਲੰਠੁ /ਲਿਖਾਹਾ /(ਗੁ . ਗੰ. ੬੦੬)। 

ਇਹ 'ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 

ਬਨਾਵਟੀ ਕਲਾ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦਾ 

ਰਸ/ਸੁਆਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਪਾ ਕੇ 
ਸੁਆਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਸੀ 

ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮ ਵਿਚ ਗੜੂੰ ਦ ਆਤਮਾ ਤੋ” ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲ 3 ੬ 

ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਲਾਤਮਕ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਰਜਿਤ ਕਰ 
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ਲੈਂਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- /ਜੈਨ ਅੰਦਾਡ ਪ੍ਰਮਂਤਿ ਪਿਰਮ ਕੰ 
ਓਂ ਝੋਲ/ਨੇ /ਤਵੈ ਸ਼ੌਹੰ/ਨੇ /(ਗੁ. ਗੁੰ. ੩੦੧)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 

ਕਿ ਕਵਿਤ੍ਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਕਾਵਿ-ਗੁਣ ਸੈਪੰਨ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਅਬੂਰ ਦਾ ਪਰਿਚਯ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰਾਗ 

(ਜੈਜਾਵੰਤੀ) ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨੌਵੇ' 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗੀਤ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗੀਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ 
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ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ 
ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੰਦ ਨਾਲੋਂ' ਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ 
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਲੈਬਾਈ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਘਟ ਹੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ 

ਅਤਿ-ਦੀਰਘ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ 

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਵਾਰਤਿਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਵਾਰਤਿਕ-ਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਕਾਂ 

ਵਿਚ ਲਯਾਤਮਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ' ਅਗੇ 

ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਭਿ 
ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਜਿਸ ਸ਼ਿਦਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਦਿਆਂ 

ਅਤੇ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਵ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਂਤਾ ਦਾ ਰਚੈਤਾ-ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਮੰਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਿਜ 

ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਗਤ ਦੇ 
ਮਨ-ਅੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਧੁਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ-ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 

ਪਹਰੇ, ਵਣਜਾਰਾ, ਕਰਹਲੇ , ਘੋੜੀਆਂ, ਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ 

ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ-ਰਚਨਾ 

ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਪਰੋਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ', ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਖ-ਦੁਖਾਤਮਕ ਅਨਭੂਤੀ 
ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋ 
ਵਿਸ਼ਾਦ-ਪਰਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਹਰੇ , 

ਕਰਹਲੇ, ਵਣਜਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ 

ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿ- 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੈਪਤੀ ਦੇ ਮੰਗਲਮਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੋਗ- 

ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਚਿਤ੍ਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 

ਲੋਕ-ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਪ੍ਰੋਮ-ਮਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਿਪੀ-ਬੱਧ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਛੰਦ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਨਹੀਂ' ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਛੱਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਅਧੀਨ ਨ ਚਲ 

ਆਇਆ ਸੀਚ ਝਹੁ /ਚਤੈ /#ਕਾਰ ਸੂਲ ਪਾਈਆ ਹਰ ਭਜ 

ਸੰਤਾ ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨ/ਲੈ ਆਤਿਗਰੂ ਗੁਰ ਸਾਧੋਂ / ਜਿਓਂ ਛੁ/ਹਿ 

ਪਾਰਸ਼ ਮਨੂਰ ਭਏ ਕੰਚਨ /ਤਿਵੁ ਪਤਿਤ ਜਨ /ਮ/ਲ ਸੰਗਤ? 

ਸ਼ਧ ਹੋਂਵਤਾ ਗੁਰਮਤਾ ਸ਼ਧ ਹਾਧੋਂ / ਜਿਉਂ ਕਾਸਟ ਸੰਗਿ ਲੋਹਾ 

ਬਹੁ ਤਰਤਾ /ਤਿਉਂ ੫੫ ਸੰਗਿ ਤਠੇਂ ਸ਼ਾਧ ਸ਼ਾਧ ਸ਼ੰਗਤਨ ਗੁਰ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਾਧੋਂ / ਚਾੰਨੇ ਝਰਨ ਚੰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਰੈ ਕੌਈ 
/ਐਲੇ ਗੁਰੂ ਗਰ ਨਾਨਕ ਸੇ ਆਪ ਤਰੇ ਕੁਲ ਸਗਲ ਤਰਾਯੋਂ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੧੨੯੭)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਭਾਵ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਕ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੈਬੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਕਾਂਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੈਗ ਨਾਲ ਘੜੇ ਗਏ 

ਹਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੈਕਾਰ ਦੀ ਛਟਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਵਾਰਤਕ-ਨੁਮਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ 

ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ --ਹ/ਨ ਧਨੁ ਰਤਨ ਜਵੌਹਗਾ ਸੌਂ ਗਨ ਹਰ 

ਧਨੁ ਗੰਨੇ ਪਾਸ਼ਹੁ ਦੋਵਾਇਆ/ ਲੇ /ਕੇਲੈ /ਨ੍ਹ /ਦਿਨਿ ਆਵ 

ਤਾ ਕੋਈ /ਕਾਹ ਮੰਗਾ ਲਏ ਅਕੀ ਕੌਈ /ਕੇਟੁ ਦੇਵਾਏ ਏਹੁ ਹ/ਨ 

ਹਨੁ ਜਰ ਕਨੰਤੈ /ਕੇਸ਼ੈ ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਇ ਵੰਡਾ/ਇਆ//ਜੇਸ ਨੇਂ 

ਸਤਿਗੁਰ ਨਲ ਹਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ /ਤਸ਼ ਹਰੇ ਧਨ ਕ? ਵੰਡ 

ਹ/ਝ ਆਵੈ /ਜੋਸ਼ ਨੌਂ ਕਰਤੀ ਧੰਨੇ /ਲਿ/ਮ ਪਾਇਆ //ਇਲੁ ਹਰੈ 

ਧਨ ਕਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗੰਕ ਨਾਹੀਂ /ਕੇਸੈ ਕਾ ਖੜੁ ਨਾਹ /ਕੈਲ਼ੋ ਕੈ 

ਸਵ ਬੰਨੋ ਰੋਲ ਨਾਠੀੰ ਲੇ ਕੇ ਹੱਨ ਧਨ ਕੰ ਝਖਨੀਲ? ਕਰੇਂ /ਤਿਸ਼ 

ਕਾ ਮਹ ਹਰ ਚਹੁ ਕੰਡਾ /ਵ/ਚਾ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ / ਹਰੇ ਕੇ 

/ਦੜੇ ਨਾ/ਲੇ /ਕੇਸੇ ਜੋਰ ਬਖਨੈਲ ਨ ਚਲ /ਦਹ /ਇਹੁ /ਨਿਤ 

ਨੇਤ ਚੜੈ ਸ਼ਵਾਇਆ।/ (ਗੁ . ਗੰ . ੮੫੩)। 

ਇਹ ਪਾਠ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਨੌਵੀਂ 
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ਪਉੜੀ ਦਾ ਹੈ। “ਵਾਰ” ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ 
ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਖਿਪਤ 

ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ 

ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 

ਤੁਕ-ਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਪ ਨੇ ਹੀ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ 

ਲੈਬੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਉੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ 

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲਯ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ । ਇਥੇ ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਿਆਗ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਰਾਮ ਰਾਜੇ / ਹੰਡ ਗੰਨੇ ਨਾ#` ਚੌਤਾ/ਇ ਗੁਰ ਹਰੈ ਆਗ/ਗਿ 

ਚਾਲ?/(ਗੁ. ਗੰ. ੪੪੯)। ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ 

ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਉਚਿਤ ਬਿੰਬਾਂ 

ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀ-ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ 

ਬਿੰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਬੀਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਾਰਤਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲੇਖ ਦੁਆਰਾ 

ਕੱਥ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਜਿਗਿਆਸੂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਅਲੈਕਾਰਾਂ 

ਅਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਰੂਪਕ-ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਿਰਛਲ ਅਤੇ ਆਸਥਾ- 

ਯੁਕਤ ਪ੍ਰੇੈਮ-ਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਗਟਾਵੇ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੂਪਕ 

ਵਰਤਿਆ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੈਬੈਧ 

ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਕ ਵਿਰਾਟ 

ਰੂਪਕ ਰਚ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਸਮਾਂ (ਜਿਵੇ 

ਲਗਨ ਕਢਾਉਣਾ, ਸਾਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, 

ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫੁਟਣਾ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਘੋੜੀ 

ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਲਾਵਾਂ ਦੇਣਾ) ਦੀ 

ਪੂਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ 

ਅਧਿਆਤਮੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ 

ਸੰਪੂਰਣ ਬਿੰਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਬਿੰਬ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲ-ਬਾਹਵਾਂ ਪਾ ਕੇ 

ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ 

ਰੂਪਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਖੜੋਤੀ ਨਵਜੋਬਨਾ ਦਾ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਸੁਲੱਭ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ 

ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਹੈ - ਪੰ ਦਸ਼ਾਵਾ ਨੇਤ ਖੜਾ ਮੁੰਧ ਜੌਸ਼ਨਿ ਬਾਲੀ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਗਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪੌਰਾਣਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਇੱਛਾ ਵਲ ਸੈਕੋਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ - 

ਚਉਰਾਸੀਹ /ਨਧ ਬਧ ਤੋਤਾਸ਼ ਕੋਟ ਮਨਿ ਜਨ ਸਭੇ ਚਾ ਹਰੇ 

ਗੰਨੇ ਜੀਉ ਡੌਰੋਂ ਨਾਉਂ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੬੬੯)। ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾਮਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 

ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿ੍ੜ੍ਰਾਉਣ 

ਲਈ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਆਪੇ 

ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਬਨੇ ਆਪੈ ਗਊ ਚਰਾਹਾ/ ਆਗੇ 
ਸ਼ਾਵਲ _ਸ਼ੰਦਰਾ _/੫ਆਰਾ ਆਪੇ ਵੰਸ਼ _ ਵਜ਼ਾਹਾ/ 

ਕਾਵਲਨਆਪੀਡ ਆਪ ਮਰਾ/ਇਦਾ /ਪਆਰਾ ਕ/ਨੈ ਲਾਲਕ 

ਰਾਮ ਪਚਾਹਾ/ ਆਪ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਦਾ (ਆਰਾ ਕਾਰੇ ਵੌਧੈ 
ਆਪ ਚੋਜਾਹਾ/ ਕਨੇ ਝਾਲਕ ਰੂਪ ਓਪਾ/ਏਦਾ /ਪਿਆਰਾ 
ਚੰਡੂਰ ਕੰਸ ਕੈਸ਼ ਆਰਾਹਾ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੬੦੬)। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ - ਆਹੰਕਾਗੀਆ /ਨੈਂਦਕਾ ਪਿਠ ਦੀਇ 

ਨਾਮਦੇਉ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। (ਗੁ. ਗੰ. ੪੫੧)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਹੈ। 

ਉਸੇ ਸਮੇ' ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ/ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ 

ਕਿਹਾ ਹੈ - ਜਤਨ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ /ਨੈਕਦਾਨ 

ਚਉਧਗਾੀ ਸਭਾ /ਅਥਿਆ ਝੂਠੁ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਣ /(ਗੁ. ਗੁੰ. 

੮੬੧)। ਗੁਰੂਗੱਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ _ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਿਿਥੀਚੰਦ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਫਲ ਯੁਗ- 
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ਚਿਤਰਣ ਹੈ। 
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“ੜ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਅਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ 

ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਪਿਛੇ 

ਆਪ ਦੀ ਸਹਿਜ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਗ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਸਧੁੱਕੜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ 

ਵਰਤੋ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ- 
ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਘਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੋਈ 

ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਨ, 

ਖੁਆਰੀ, ਸਿਕਦਾਰ, ਲਸਕਰ, ਸੂਦ, ਕੁਰਬਾਨ, ਪਾਤਿਸਾਹ, 

ਅੰਦੇਸਾ, ਲਾਲ, ਅਕਲ, ਕੀਮਤ, ਗੁਲਾਮ, ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰ, 

ਸਿਫਤ, ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਯੋਗਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਲਸਰੂਪ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ 

ਰੜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਈ ਲਹਿੰਦੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। 

ਵਰਣ-ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤਾ ਦੀ ਆਨੰਦ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਮੌੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ, ਕਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬੜੀ 

ਸੁਚੱਜਤਾ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪੇਮ, ਆਤਮ- 

ਸਮਰਪਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 

ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਯੋਗ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹਨ। “ਲਾਵਾਂ” ਵਿਚ 

ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੜੀ, 

ਦੂਜੜੀ, ਤੀਜੜੀ ਅਤੇ ਚਉਥੜੀ ਸੈਖਿਆ-ਪਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 

ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਧੁਨੀ-ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲਯਾਤਮਕਤਾ 

ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ _ਸਾਹੁੜੇ, _ਏਈਅੜੇ, _ਪੇਵਕੜੇ, _ਜਿੰਦੜੀਏ, 

ਮਨਿੰਚਿੰਦਿਅੜਾ, ਤੁਠੜਾ, ਵੁਠੜਾ, ਡਿਠੜਾ, ਰਤਿਅੜੇ 

ਆਦਿ। 'ੜ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ “ਹੋੜੇ'( `) ਸਵਰ ਦੀ 

ਵਰਤੋ' ਨਾਲ ਤੁਕਾਂਤ ਉਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੀਰਘੀਕਰਣ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿਚਲੀਆਂ ਛੇ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ - ਜਪਿ ਮਨ 

ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਵੈਨੇ //ਿਉਂ /ਜਿਓਂ ਜਪੈ ਤਿਵੈ ਸੁਸ਼ ਪਾਵੈ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਿ ਸ਼ਾਮਵੰਗਾਂ / ਭਗਤਾ ਜਨਾਂ ਕੰ? /ਖਨੁ /ਖਨੁ ਲੌਚਾ 

ਨਾਨ ਜਪਤ ਸ਼ਸ ਪਾਵੀਗੋਂ / ਅਨ ਰਸ ਸ਼ਾਦ ਗਏ ਸਭਾ ਨਮਕ 

ਬਿਨ ਨਾਵੈ /ਕੇਛੁ ਨ ਸ਼ਖਾਵੀਗਾਂ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੦੮)। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰਾਉ 

ਨਾਲ ਵੀ ਲਯਾਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ 

ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ 'ਸੋ-ਪੁਰਖੁ" ਸ਼ਬਦ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲ 

ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰ, ਵਰਣ-ਸੈਗੀਤ ਅਤੇ ਵਰਣ-ਮਿਤਰਤਾ ਇਸ 

ਸੋਬੈਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਫਲ ਵਰਣ- 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ “ਜੀ” 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਥੇ ਆਦਰਪੂਰਣ 

ਯੋਜਨਾ ਉੱਜ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ, ਪਰ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਛੱਕੇ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ 

ਜੋ ਮਧੁਰ/ਉਜਵਲ ਰਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ 

ਕਾਰਣ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣ-ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਿਆਂ ਹੀ 

ਵਿਸਮਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ -- ਗਰ ਆੰਮ੍ਰਿਤ /ਡੰਨੇ 

ਲੀਇਣਾ ਮਨੁ ਪੁੰਮਿ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ /ਮਨੁ ਰਮ ਕਸ਼ਵਣਾੀ 

ਲਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸੋਵਿੰਨਾ / ਗੁਰਨੁ/ਖਿ ਰੰਗਾ ਚਲੂਾਲਿਆ ਮੋਰਾ 

ਮਨੁ ਤਨੌ ਭਿੰਨਾ/ ਲਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕ ਝਕੇ/ਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ 

ਧਨੁ ਧੰਨਾ/(ਗੁ. ਗੁਰੰ. ੪੪੮-੪੯)। 

ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਕਰਨ ਦੀ 

ਰੁਚੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਰਘੀਕਰਣ ਵਿਚ 'ੜ” 

ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ 

ਲਯਾਤਮਕਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਸੰਡਿ ਜੇ ਤੁਮਆਾਨੇ 

ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ / ਹਰ ਆਵਹੁ ਸੰਤਹ ਜੀ.ਡਾ 

ਦੂਖ /ਵਿਸ਼ਾਨਣਹਾਰਾ/ ਹਨ ਆਪੇ ਨਾਕਾਰ ਹ/ਨ ਆਪ ਸੋਵਕਾ 

ਜਾ /ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ /ਵਿਚਾਰਾ/(ਗੁ . ਗੰ. ੩੪੮)। 

ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ (ਪਦ) ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰਾਉ 

ਨਾਲ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਸ਼ਬਦਾਲੈਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਘਟ ਘਟ, ਲੰਅੰਤ' ਲੋਅੰਤ, ਹਠਿ ਗਨ, ਜੁਗ ਜੁਗ, 

ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਦੀ ਛਟਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ' ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, 

ਭਾਗ/ਤਾ ਭੰਡਾਰ, ਆਨੈਕਾ ਅਨੰਕ ਅਨੰਤਾ, /ਸਿਮਤਿ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਆਦਿ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ- 



ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਬਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵਾਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਪੁਰਖ /ਨਰੰਜਨੁ, ਸੰਡਿ /ਧਿਆਵਹਿ, ਗਰ 

ਿਆਵ/ਹ, ਤੰਗ _ਭਗ/ਤ ਆਦਿ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ 

ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਬੋਧਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

- ਲੋ ਸੋਵ/ਹ ਲੇ ਸ਼ੈਵਹਿ ਤੁਧ ਜਾ ਜਨੁ ਨਾਨਭ ਤਿਲ 

ਕੁਰਸ਼ਾਣਾ / ਸੇ ਮੁਕਤ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ /ਜਨ੍ਹ ਹੱਨ ਸਿਆ/ਇਆ 

ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਬਾਣੀ) 

ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ - ਵਧਾਈ ਵਜਣਾ, ਤਾਤਾ 

ਕਾਢਣਾ, ਵੈਗਮ/ਭ /ਫ਼ਰਨਾ, ਟੰਗ ਧਰ ਸੌਣਾ, ਹਟੇ /ਵਿਕਾਣਾ, 

ਪੀਛੈ ਲਾਗ /ਫਰਾਵਣਾ, ਮਲ ਮਲ ਧੌਣਾ, ਬਾਜੀ ਹਾਰਨਾ, 

ਵਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਘੁਮਰ ਪਾਉਣਾ, ਆਦਿ। 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ 

ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। 

ਸ਼ੈਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪ 

ਜੀਓ /ਤਿਠ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਨ/ ਜਨ੍ਹ ਐਂਵਿਆ /ਜਨੂਹ 

ਸੋ/ਵਿਆ ਮੋਰਾ ਹਰੇ ਜਉ ਤੋਂ ਹਨ ਗਨ ਰਿ ਸ਼ਮਾਨਨੀ / ਸੈ ਧੰਨ 

ਸੇ ਧੰਨ ਜਿਨ ਗੱਰਿ /ਹਿਆ/ਇਆ ਜਉ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ /ਤਨ 

ਥਲਿ ਜਾਲੀ/ ਤੋਗੀਂ ਭਗਾਤਾ ਤਲੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਜਾ ਭਰੇਂ 

ਸੋਅੰਤ ਬੌਅੰਤਾ / ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੌਠੇਂ ਭਗਤਾ ਸ਼ਲਾਹ/ਨ ਤਹ ਜਾਂ 

ਹਰਿ ਅਨਕ ਅਨੰਕ ਅਨੰਤਤਾ/... (ਗੁ. ਗੰ. ੧੧)। ਇਥੇ 

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ 

“ਹਰਿ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਧਿਕ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ' ਹ/ਨੇ ਗੰਨ 

ਹਰਿ ਹਰਾ ਹਨਿ ਸਨ ਸੋਵ/ਹਿ ਤਿਨ ਦਰਗਾਹ ਮਨੁ /ਦਵਾਵੀਗਾਂ / 

(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੩੧੧)। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ 

ਸਮਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹ/ੰਰੋ-ਭਗਾਵੰਤਾ, 

ਹਰਿਮਖ, ਹਾਰਗਾਣ, ਹ/ਰੋਰਾ/ਇਆ, ਹ/ਹਸ਼ਜਣੁ, ਹ/ਰਜਸ, 

ਹਾਨਰਸ਼, ਹ/ਹੈਜ਼ਨ, ਹ/ਨਕਥਾ, ਹ/ਭ/ਬਰਦ ਆਦਿ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨਾਲ ਰਾਗਾਤਮਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੈਚਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਨ ੭/ਖੈ ਝੋਲੀਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ 

ਦੀ ਸਿਦਤ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਪੁੰਣਤਾ ਕਾਰਣ 

ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦਸਦਿਆਂ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 

ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਚ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ” 

-- (1) ਮੈਠੋ ਮਨ ਪ੍ਰੰਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤਰ /(2) ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ` 

ਧਰਮ ਹੈ /ਤਿਸ਼ੁ /ਵਚ ਜੇਹਾ ਕੌ ਬੀਜੇ ਤਹਾ ਫਲ ਆਏ /(3) 

ਕੌਠੇ ਰੰਗੁ ਕਦੋਂ ਨ ਚੜੀ ਜੌ ਲੋਚੈ ਸ਼ੁਭ ਕੱਈ/(4) ਲੋ /ਤਿਸ਼ 
ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਾਈਂ ਗਲ ਚੰਗਾ /(5) ਗੁਰ/ਨੈਥ ਆੰਤਾ ਚਲਹਾ 

ਗੁਰਚ਼ਾਲ?/(6) ਕ?ਤਾ ਲੌੜਆ ਕੰਮ ਸ਼ ਹਰਿ ੫ਹ ਆਥੀਐ / 

(7) ਸੀ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹ/ਨਿਆਵਲਨ /ਜਿਥੋ ਮਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ 

ਆਗਇ/ਆਦਿ। ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ 

ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ੍ਰਸ਼ਠ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰਖੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਬਾਣੀ) : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਏ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 
20 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 18 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ 

ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਕੇਵਲ ਨੌ 

ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨੇ ਅਧਿਕ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਅਧਿਕ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ 

ਹੈ। ਰਾਗ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਉਰਾ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 
(3) ਸਿਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-6, ਪਹਰਾ-1 , ਛੋਤ- 

1, ਪਦੇ-6 (ਵਣਜਾਰਾ), 

ਧਉੜੀਆਂ-21 (ਵਾਰ ਮ.੪ 

ਵਿਚ) = 35 

(2) ਮਾਝ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 , 

ਸਲੋਕ-2 (ਵਾਰ ਮ. ੧ ਵਿਚ) 

= 20 

(3) ਗਉੜੀ ਰਾਗ __ : ਚਉਪਦੇ-32, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

2, (ਕਰਹਲੇ), ਪਉੜੀਆਂ- 
28, ਸਲੋਕ-53 (ਵਾਰ ਮ. 8 

ਵਿਚ) = 115 

(4) ਆਸਾ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-16 (ਸੋਪੁਰਖ ਸਹਿਤ), 

ਛੰਤ-14 = 30 

(5) ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-7? , ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 = 

8 



(9) ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ 

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 

ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ 

ਟੋਡੀ ਰਾਗ 

ਬੈਗੜੀ ਰਾਗ 

ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ 

(10) 

(23) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) ਸੂਹੀ ਰਾਗ 

(16) ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 

(17) 

(28) 

(39) 

(20) 

(23) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) ਬਸੈਤ ਰਾਗ 

(26) ਸਾਰੈਗ ਰਾਗ 

: ਚਉਪਦੇ-3, 

: ਚਉਪਦੇਂ-6 = 6 

: ਛੰਤ-6, ਪਉੜੀਆਂ-21 ਅਤੇ 

ਸਲੋਕ-2 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) 

=29 

ਛੰਤ-6, (ਦੋਂ 

ਘੜੀਆਂ ਸਹਿਤ), ਪਉੜੀਆਂ 

-21 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 

30 

: ਚਉਪਦੇ-9, ਪਉੜੀਆਂ-29, 

ਸਲੋਕ-7 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) 

= 45 

: ਚਉਪਦੇ-13, ਛੰਤ-1 = 14 

: ਚਉਪਦੇ-11 = 11 

: ਚਉਪਦੇ-1 = 1 

: ਚਉਪਦੇ-6 = 6 

: ਚਉਪਦੇ-2, ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 = 

3 

: ਚਉਪਦੇ-15, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

2, ਛੰਤ-6 = 23 

: ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

6, ਛੌਤ-2, ਪਉੜੀਆਂ-13 

ਸਲੋਕ-1 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) 

: ਚਉਂਪਦੇ-8, ਸੋਲਹੇ-2, ਸਲੋਕ 

-3 (ਵਾਰ ਮ. ਤ ਵਿਚ) = 13 
: ਛੰਤ-4=4 

: ਚਉਂਪਦੇ-2 = 2 

& ਚਉਪਦੇ-7 = 7 

: ਚਉਂਪਦੇ-7 , ਅਸ਼ਟਪਦੀ-1 = 

8 

: ਚਉਪਦੇ-13, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

2, ਪਉੜੀਆਂ-35, ਸਲੋਕ-6 
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(ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 56 

(27) ਮਲਾਰ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ-9= 9 

(28) ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ __ : ਚਉਪਦੇ-12, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ- 

6, ਪਉੜੀਆਂ-15, ਸਲੌਕ- 

30 (ਵਾਰ ਮ. ੪ ਵਿਚ) = 63 

(29) ਕਲਿਆਨ ਰਾਗ _: ਚਉਪਦੇ-7, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ-6 

=13 

(30) ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ __: ਚਉਪਦੇ-? = 7 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ _: ਸਲੋਕ-30 = 30 

ਵਧੀਕ 

ਕੁਲ-ਜੋੜ : 640 

ਬਾਣੀਵਾਰ ਕੁਲ-ਜੋੜ __ : ਚਉਪਦੇ-240, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 

-34, ਪਹਰਾ-1, ਸੋਲਹੇ-2, 

ਛੰਤ-40, ਪਦੋ-6, ਸਲੋਕ- 

134, ਪਉੜੀਆਂ-183 = 640 

ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀਆਂ : ਪਹਰਾ, ਵਣਜਾਰਾ, ਕਰਹਲੇ , 

ਛਕੇ-ਛੰਤ, ਘੋੜੀਆਂ, ਲਾਵਾਂ, 

ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸ, ਸੋਰਠ, 

ਬਿਲਾਵਲ, _ਸਾਰੈਗ ਅਤੇ 

ਕਾਨੜਾ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ 

ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋਂ)। 

ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ( ਵਿਅਕਤਿਤਵ) : ਆਪ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ- 
ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 24 

ਸਤੰਬਰ, 1534 ਈ. (ਕਤਕ ਵਦੀ 2, 1591 ਬਿ.) ਨੂੰ ਸੋਢੀ 

ਹਰਿਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਯਾ ਕੌਰ (ਨਾਮਾਂਤਰ ਅਨੂਪ ਦੇਵੀ) 

ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦੀ ਚੂਨਾ-ਮੰਡੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ 'ਰਾਮਦਾਸ” ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਿਚ 

ਸਭ ਤੋ' ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪ ਨੂੰ 'ਜੇਠਾ" ਉਪਨਾਮ 

ਨਾਲ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਆਪ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਂ 

ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ 

ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਨੀ 

ਲਾਹੌਰ ਤੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਥੇ 

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣ 

ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਘੁੰਝਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 

ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 



ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪ 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ 

ਬਾਸਰਕੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਥੇ 

ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਲਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ ਆਪ 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਲੈਗਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ 

ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵੇਹਲੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੁੰਝਡਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੌਮ 
ਕਰਦੇ। 

ਆਪ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸੇਵਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ 

ਹਲੀਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 

ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਸੈਨ 
1553 ਈ. (22 ਫੱਗਣ, 1610 ਬਿ.) ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਇਕ ਸਫਲ ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਦਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ 

ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 

ਬਾਉਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ 

ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 

ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਤੁੰਗ, ਗੁਮਟਾਲਾ, 

ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਥੇ ਸੈਨ 

1574 ਈ. (ਸੈ. 1631 ਬਿ.) ਵਿਚ ਇਕ ਬਸਤੀ ਕਾਇਮ 
ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗੁਰੂ ਕਾ ਚਕ” ਰਖਿਆ। ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੀ 
ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਇਕ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਬਸਤੀ 

ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 'ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਂ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ” ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ “ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ” ਦੇ 

ਨਈ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੁਪਾਤਰਤਾ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ) ਅਤੋਂ ਦੋਹਾਂ 

ਜਵਾਈਆਂ (ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਜੇਠਾ) ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਪਰਖ 
ਕਸਵਟੀ ਉਤੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ । ਫਲਸਰੂਪ ਆਪ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ, 

1574 ਈ. (2 ਅਸੂ, 1631 ਬਿ.) ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 

ਗਈ। ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪ ਨੇ “ਗੁਰੂ-ਕਾ- 
ਚਕ” ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋ' ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 

ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 

ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 
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ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਲੈਗਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 
ਲਈ ਮਸੈਦ-ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕੀਤਾ। 

ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ - ਪਿ੍ਥੀਚੰਦ, ਮਹਾਂਦੇਵ 

ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ -- ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਿ੍ਥੀਚੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 

ਹੀ ਪਿਤਾ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਅਧਿਆਤਮੀ, ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 

ਪ੍ਭੁਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕਈ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ 

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੈਧੀ ਆਪ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ -- ਕਾਹੇ ਪੁਤ ਝਗਰਤ 

ਹਉਂ ਸੰਗਿ ਬਾਪ /#ਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡਨੀਨੇ ਤੁਮ ਹਉਂ /ਤਿਨ ਨਿਉਂ 

ਝਗਰਤਾ ਪਾ੫ /... ਜੌਂ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਭਾ ਹੋਤੇ ਸਆਆ ਹਰੇ /ਤਨ ਕੰ 

ਜਾਪਹਾ ਜਾਪ/ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਨਾਨਕ ਜ਼ਨ ਤਮ ਕਉ ਜਉਂ 

ਨਨਹੁ ਡਉਂ ਜਾਏ ਸੰਡਾਪ/(ਗੂ. ਗੰ. ੧੨੦੦)। ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ, 
ਮਹਾਂਦੇਵ ਬੇਲਾਗ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ - 

ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ 
“ਦੋਹਿਤਾ-ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ' ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। 

ਆਪ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 
1581 ਈ. (2 ਅਸੂ, 1638 ਬਿ.) ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਲੀਲਾ 

ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੱ 

ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ (ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਇਕ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ 

ਦਾ ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਲੀਮੀ ਅਥਵਾ ਨਿਮਰਤਾ 

ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ 

ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਭਾਵ ਪ੍ਗਟਾਏ, ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਨਿਮਰਤਾ 

ਦਾ ਮਰਮ-ਸਪਰਸ਼ੀ ਚਿਤ੍ਰਣ ਹੈ -- ਹਮ ਜੰਸ਼ੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ 

ਕਈਂ ਰਾਖੈ ਜੋਸ਼ੋਂ ਹਮ ਆੰਤਗੁ/ਰੇ ਰਾਮ ਲੀਏ ਛਡਾ/ਏ / ਤੂੰ ਗਰ 

ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰ ਝੰਧਪ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾ ਸਇ/ ਜੇ 
ਹਮਗਾੀ /ਲ/ਹ ਹੋਤਾ ਔਠੋ ਸੰਤਿਗੁਰਾ ਸ਼ਾ /ਹਿ ਤੁਮ ਹਰ 
ਜਾਣਹੁ ਆਪਾਂ / ਹਮ ਰਲਤੇ /ਫਰਤਾਂ ਕੌਈ ਝਾਤਾ ਨ ਮੂਛਤਾ ਗਾਰ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਕਰੇਂ ਹਮ ਥਾਧੌ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ . ੧੬੭)। 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪ 
ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਗਿਆ-ਪਾਲਨ ਦੀ 

ਰੁਚੀ ਕਾਰਣ ਆਪ ਇਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤੀਮਾਂਦਦੇ ਸਰਪ੍ਸਤ ਬਣ ਸਕੇ ।ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ 
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ਸਤੈ ਡੂਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ 
ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਵਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ - ਧੰਨੁ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਮੰਜਨਿ 

ਨਆ /ਤਿਨੰ ਸ਼ਵ਼ਾਨਿਆ/ ਪਗ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾ/ਤ ਆਪਿ 

/ਸਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ /(ਗੁ . ਗੁੰ. ੯੬੮)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਕ ਚੰਗੇ ਵਿਵਸਥਾਪਕ ਅਤੇ 

ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਬਾਉਲੀ ਅਤੇ 

ਗੁਮਟਾਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪ ਦੀ ਲਗਨ ਦਾ 

ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ 
ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ 

ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਅਗੇ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ 

ਵਿਰੁੱਧ 'ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਨੇ 

ਤਰਕ ਸਹਿਤ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ 

ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਤਿ 

ਆਦਰ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪਕ ਦੀ 

ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਕੇ ਲੌਕਿਕ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਅਦ੍ਰੈਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਨ-ਚਰਯ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ' ਸਿੱਖ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਵਿਚ - ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੌ ਸਿਖ ਅਥਾਏ ਸ਼ ਭਲਕੇ ਉ/ਠੇ' 

ਹ/ਭਨਾਮ /ਹਿਆਵੰ / ਉਦਮੁ ਕਰੇਂ ਭਲਕੰ ਪਰਭਾਤਾ /ਇਸ਼ਨਾਨ 

-_ ਕਰੇਂ ਅੰਮ੍ਿਤਸ਼ਰਿ ਨਾਵੈ / ਉਪਦੇਨ ਗੁਰੂ ਗਰ ਹਰੇ ਜਪੁ ਜਾਪੈ 

ਸਾਡਾ /ਕਿਲ/ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੌਖ ਲਹ ਜਾਵੈ / /ਫ/ਡੈ ਚੜੈ /ਦਾਵਸਾ 

ਗੁਰਬਾਣ? ਗਾਵੈ ਬਹ/ਦਾਆ ਉਠਿਆ ਹ/ਨਨਾਲੁ /ਸਿਆਵੀ / 

ਜੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਨ /ਹਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰੇ ਗਰ ਸੌਂ ਗੁਰ/ਸੈਥ' ਗੁਰੂ 
ਮਨਿ ਭਾਵੈ / /ਜਿਸ਼ ਨੇਂ ਦਇਆਲ ਹੋਵੈ ਔਰਾ ਸ਼ਆਨ? /ਤਲ 
ਗੁਰ/ਨਥ' ਗੁਣੂ ਉਪਦੌਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ / ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੜਾ ਮੰਗੀ 

/ਤਿਸ਼ ਗੁਰਸਿਖ ਕ? ਜੇ ਆ/ਪਿ ਜਧੈੰ ਅਵਰਹਾ ਨਾਨੁ' ਜਪਾਵੈ / 

(ਗੁ. ਰੰ. ੩੦੫-੦੬)।'ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ" ਵਿਚ ਭੱਟ 

ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲਿਯੁਗ ਅੰਦਰ ਭਵਸਾਗਰ 
ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ 
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ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਖ- 

ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਧਰਨ 

ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ -- ਤਾਰਣ ਤਰਣ 

ਸਮ੍ਥ ਕਾਲਿਜੁ/ਿ ਸੁਨਤ ਸ਼ਮਾ/ਹਿ ਸ਼ਬਦਾ /ਜਲੁ ਕੇਰੇ / ਫਨੇ 

ਦੁਖਨਿ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਖਦਾਲਕਾ ਸੂਰਉਂ ਜੌ ਧਰਤਾ [ਧਿਆਨੁ ਬਸਤਾ 

/ਤਿਹ ਨੰਠੇਂ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੦੦)। 

ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਰਖਿਆ ਸੀ - 

ਵਸਦੀ ਸ਼ਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ/ (ਗੁ. ਗ੍ੰ. 

੧੩੬੨), ਪਰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ 

ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ 

“ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ' (ਨਗਰ। 

ਰਾਮ-ਨਾਮ : ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ “ਰਾਮ” ਨਾਂ ਵਾਲੇ 

ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਪਰ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਸ਼ਰਥ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 

ਹੈ (ਵੇਖੋ “ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ”)। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ 

ਯੋਧਾ ਸਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਯੋਧੇ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਤੇ 

ਫਿਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੌਕ-ਮਾਨਸ ਵਿਚ 

ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸਗੁਣ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰ੍ਯ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਲਵਾਰ ਸਾਧਕਾਂ 
ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰਯ ਨੂੰ ਹੈ। 

ਚੌਦਵੀਂ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਰਾਮ- 

ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੌਤਰ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦਾ ਸੈਗਠਨ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਰਾਮਤਾਰਕ ਜਾਂ ਖਟ-ਅਖਰ (ਬਫਯ੨) ਰਾਮ-ਮੰਤੁ 'ਹੰ 

ਜ਼ਸਧ ਜਸ:” ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਬੀਜ-ਮੰਤ੍” ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਮਨੁੱ ਖ-ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੇ ਜਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ 

ਕੀਤਾ। ਪਰਵਰਤੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤੁ ਨੂੰ 'ਮੰਤ੍ਰਾਜ”, 

“ਬੀਜਮੰਤ੍' ਅਤੇ 'ਮਹਾਮੰਤ੍” ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿਯੁਗ 

ਵਿਚੋਂ ਉਧਰਨ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਉਪਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਦਸਿਆ। 

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣ, ਤ੍ਰਿਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਅਤੇ ਬ੍ਹਮ ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਮਹਿਮਾਯੁਕਤ ਕਹਿ ਕੇ 

ਨਾਮ-ਆਰਾਧਨ ਵਿਚ ਏਕਾਂਤ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 

ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਾਧਕਾਂ/ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ “ਰਾਮ-ਨਾਮ' ਦੀਆਂ ਵੱਖ 
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-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮ-ਸੂਚਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।” 
ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਿਯਤਾ ਨੇ “ਰਾਮ-ਭਗਤੀ” ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਮ- 

ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਬੌਧਕ ਮੰਨਿਆ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ 

ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ (ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦਾ) 

ਤਦਾਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ 

ਦਿੱਤਾ। 
ਇਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀਆਂ 

(ਸੰਤਾਂ) ਅਤੇ ਸਗੁਣਵਾਦੀਆਂ (ਵੈਸ਼ਣਵਾਂ) ਦੀ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ 

ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਇਸ਼ਟ ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਗੁਣਵਾਦੀ ਸਾਧਕ ਰੂਪ (ਆਕਾਰ) ਤੋ ਬਿਨਾ ਨਾਮ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਆਰਾਧ੍ਯ ਦੇਵ ਦੇ ਅੰਗਿਕ ਸੌਂਦਰਯ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਮਾਧੁਰਯ ਦੇ 

ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 

ਵਿਚ ਉਪਾਸਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਪਾਸ੍ਯ ਤੋ ਆਪਣੀ 

ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 

ਫਾਮ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਤਤ੍ਰ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਉਪਾਸਕ ਤਰਕ-ਹੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 

ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਤਾ (ਧ੍ਯਾਤਾ) 
ਅਤੋ ਧ੍ਯੋਯ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਚੇਤਨਾ ਬ੍ਰਹਮ-ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ 

ਕੇ ਤਦ-ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ _ਵਿਚ _ਰਾਮ-ਨਾਮ _ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸਾਧਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ 

ਬ੍ਰਹਮ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ 'ਰਾਮ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਦਸ਼ਰਥੀ ਰਾਮ” ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸੈਬੈਧ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਰਾਮ-ਭਗਤੀ : ਸਗੁਣ (ਵੈਸ਼ਣਵ) ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 
ਇਕ ਰੂਪ 'ਰਾਮ-ਭਗਤੀ' ਹੈ । ਦਸ਼ਰਥ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਵਾਂਗ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ 

ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ। “ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਮ-ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਚਰਿਤੁ੍ ਸਬੰਧੀ 

ਕਈ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੰਗ, ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਆਖਿਆਨ ਮਿਲਣ ਲਗ 
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ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ 

ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਦੋ' ਤਕ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਿ ਭਗਤੀ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਦਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਛੋਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੱਮਾਲਵਾਰ (ਸ਼ਠਕੇਂਪ) 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ। ਸ਼ਠਕੇਪ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ “ਤਿਰੁਵਾਯਮੋਲਿ” ਵਿਚ ਰਾਮ- 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾਪੂਰਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਰਣਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸ਼ਠਕੇਪ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੱਤਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਦੇ 

ਚੇਰਵੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਕੁਲਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਦੰਦ- 

ਕਥਾਂਵਾਂ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਥਾ-ਵਾਚਕ 

ਤੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਵਣ 

ਦੁਆਰਾ ਸੀਤਾ-ਹਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵ- 

ਆਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿ ਤੁਰੈਤ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਉਤੇ 
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ 

ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਥਾ-ਵਾਚਕ ਨੇ ਬਾਦ 

ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਜਈ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

“ਪ੍ਰਮਾਲ ਤਿਰੁਮੋਹੀ” ਵਿਚ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਸਰਸ 
ਪਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 

ਆਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ 

ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਆਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ 

ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਚਾਰਯ ਅਤੇ ਸੈਸਥਾਪਕ ਰੈਗ ਨਾਥ 

ਮੁਨੀ (ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ) ਨੇ ਆਲਵਾਰ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ 

“ਦਿਵ੍ਯ ਪ੍ਬੰਧੰ” ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਲਨ ਵਿਚ 

ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਸੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਆਚਾਰਯਾਂ - 
ਪੁੰਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼, ਰਾਮ-ਮਿਸ਼੍ਰ, ਯਾਮੁਨਾਚਾਰਯ ਆਦਿ ਨੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਯ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਮਣ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਧਵਾਚਾਰਯ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਹਮ 

ਸੋਪ੍ਰਦਾਇ ਰਾਹੀ' ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਦੱਖਣ 

ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਲ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ 

ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ 'ਸੀ ਸੈਪ੍ਦਾਇ” ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਦਾ 
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ਆਰੈਭ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਘਵਾਨੰਦ 

ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 

ਤੇਗਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 

ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਮ-ਤਾਰਕ-ਮੰਤ੍ਰ' ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋ” 

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ 

ਵਿਚ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਵਲ 

ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੋਣੇ ਬਚ ਗਏ। 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤੀ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀਂ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ 
ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ 

ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਔਕੜ ਨ 
ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ 

ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ' ਟੁਟ ਕੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ 
ਕਾਰਣ ਜਾਤਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ 

ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ 

ਘਾਟ ਸੀ। 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਦਾਚਾਰ-ਮੂਲਕ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਭਗਤੀ ਨੇ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਾਰ 

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਣ “ਸੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ' ਦਾ 

ਪੁਨਰ-ਸੈਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ” 

ਅਥਵਾ “ਰਾਮਾਵਤ ਸੈਪ੍ਦਾਇ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਦੀ “ਸੀ 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ” ਦਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕਰਣ ਹੈ । ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ- 'ਵੈਸ਼ਣਵ ਮਤਾਬਦ 

ਭਾਸ੍ਕਰ” ਅਤੇ 'ਸੀ ਰਾਮਾਰਚਣ ਪੱਧਤੀ" - ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ ਪਦਿਆਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੈਦਿਗਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ 

ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੀ 

ਅਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਗੁਣ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੀ। ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਸਗੁਣ 

ਉਪਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਲਈ 

ਵੱਖਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ। 

ਸਗੁਣ ਉਪਾਸਕਾਂ ਵਿਚੋ' ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋ ਬਾਦ, ਡਾ. 

ਮਲਿਕ ਮੋਹੰਮਦ ਨੇ ਗੋਸੁਆਮੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ 

ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ 

ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਕਵੀ ਹਨ। 

ਸੂਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਚਨਾ “ਭਾਸ਼ਾ-ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਜੇ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਗਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਲੇਖਯੋਗ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 15ਵੀ' ਸਦੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਰਧ ਅਤੇ 

16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੂਰਵਾਰਧ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਧਿਆਨਮੰਜਰੀ”, “ਅਸ਼ਟਯਾਮ', “ਰਾਮ 

ਭਜਨ ਮੰਜਰੀ, “ਉਪਾਸਨਾ ਬਾਵਨੀ” ਅਤੇ “ਪਦਾਵਲੀ” 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ 

ਕਿ ਇਹ 'ਅਗ-ਅਲੀ” ਉਪ-ਨਾਮ ਅਥਵਾ ਕਵੀਛਾਪ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਕੀ (ਸੀਤਾ) ਦੀ ਸਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਵਿ- 

ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਮ-ਭਗਤੀ-ਪਰੈਪਰਾ ਔਦਰ ਰੀਤੀ- 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਰਸਿਕ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਗੌਸੁਆਮੀ 

ਤੁਲਸੀਵਾਸ ਦੀ ਦਾਸ-ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇ' ਇਹ ਭਾਵਨਾ 

ਕੁਝ ਸਮੇ' ਤਕ ਦਬੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਰੀਤੀ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ- 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਧੁਰ-ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ 

ਹੋਇਆ। 

ਅਗ੍ਰਦਾਸ ਤੋ ਬਾਦ ਈਸ਼੍ਰਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਭਗਤੀ 

ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗ੍ਰਦਾਸ ਦੇ ਨੌੜੇ- 

ਤੇੜੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 

ਰਚਨਾਵਾਂ - “ਭਰਤ ਮਿਲਾਪ” ਅਤੇ 'ਅੰਗਦਪੈਜ” - ਕਾਸ਼ੀ 

ਨਾਗਰੀ ਪ੍ਚਾਰਿਣੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਵੀ ਦੀ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਅਪਾਰ ਨਿਸ਼ਠਾ 
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ਸਹਿਜ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਮ-ਭਗੜਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਗੋਸੁਆਮੀ ਤੁਲਸੀ 

ਦਾਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਸੈਨ 1532 ਈ. ਤੋੱ 

1623 ਈ. (ਸੈ. 1589 ਬਿ. ਤੋਂ 1680 ਬਿ.) ਤਕ ਬੈਠਦਾ 

ਹੈ। “ਰਾਮ-ਚਰਿਤ-ਮਾਨਸ” ਗੋਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੈਕਟ 

ਕਾਲ ਵੋਲੋਂ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਦੀ 

ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ 

ਕਾਵਿ-ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਇਕ 
ਵੱਡਮੁਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

“ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਮਨਵੈਵਾਦੀ ਸਾਧਕ 

ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਨਵੈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ 

ਗਿ੍ਹਸਥ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਗੁਣ, 

ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ 

ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਿਰੋਧ ਮਿਤਰ-ਭਾਵ 

ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਵਿਚ 
ਇਕਮਿਕਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਖੇਰੂੰ- 
ਖੇਰੂੰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ- 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਭ ਪਿਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ 40 ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਰਾਮ-ਚਰਿਤ-ਮਾਨਸ”, 
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ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ 

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸਮਨਵੈ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ 
ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੈਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਕੇ 

ਅਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ 

ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ 
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀਦਾਸ 

ਗਿਆਨ ਤੋ' ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 
ਧਰਮ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨ ਰਹਿ ਕੇ 

ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਚ ਆ ਬਿਰਾਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਿਸ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਗਿਆਨ 

ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਇਸ 

ਲਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ 

ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਰਥਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਨਵੈ ਕਰਕੇ ਇਕ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਮਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ 

ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਗੋਸੁਆਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਧਰਮ ਦੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਉਪਾਸਕ ਦੇ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਾਰ, ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ 

ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਚਾਰਿਤ ਭਗਤੀ ਊਚ- 

“ਵਿਨਯ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ', “ਕਵਿੱਤ-ਰਾਮਾਇਣ', “ਗੀਤਾਵਲੀ- 

ਰਾਮਾਇਣ”, “ਜਾਨਕੀ-ਮੰਗਲ”, “ਪਦਾਵਲੀ-ਰਾਮਾਇਣ” 

ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਸਿੱਧ ਹਨ। 

“ਰਾਮ-ਚਰਿਤ-ਮਾਨਸ” ਸਗੁਣ ਭਗਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 

ਰਾਮ-ਭਗਤੀ , ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਡਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਕਵੀ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ-ਆਚਾਰਯ 

ਦਾ ਕੌਮ ਅਧਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹੀ 

ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾਨੁਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਉਪਾਸਨਾ-ਪੱਧਤੀਆਂ, ਉਪਾਸਨਾ ਯੋਗ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ 

ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਕਾਇਮ 

ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਗੁਣ ਵਿਚ ਸਮਨਵੈ 

ਨੀਚ ਜਾਂ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਅਤੇ 

ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ ਭਗਤੀ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ 

ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਨਵਧਾ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਨੰ ਸਾਧਨ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸੇ ਹਨ -- ਸਤਿਸੰਗ, ਰਾਮ-ਕਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ, 

ਮਾਣ-ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ-ਭਗਤੀ, ਕੀਰਤਨ, ਜਪ-ਭਜਨ, ਸੈਤ- 

ਵਿੱਤੀ, ਅਦੁੱਤੀ-ਬਿਰਤੀ, ਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਆਧਾਰ। 

“ਗਿਆਨਦੀਪ' ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਤੇ “ਮਾਨਸ ਰੋਗ-ਉਨਮੂਲਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ 
ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ 



ਰਾਮ-ਭਗਤੀ 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਹਨ। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ “ਰਾਮ-ਚਰਿਤ-ਮਾਨਸ” 

ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ 

ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਇਸ਼ਟ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਨਵੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇਂ 

ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੈਜੀਵਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 

ਨੇ ਪਤਨ-ਗਸਤ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 

ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਸਚਾਈ ਲਈ ਸੈਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਸੀ, ਉਸ ਯੁਗ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ 

ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਸੈਜਮ 

ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਪਾਰ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਇਕ ਹੀ 

ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ- 

ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਧਰਮ-ਨਿਸ਼ਠ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 

ਪ੍ਭਾਵ ਅਜ ਤਕ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰ ਦਾ 

ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਸਿਖਰ ਨੂੰ 'ਰਾਮ-ਚਰਿਤ-ਮਾਨਸ” ਵਿਚ 

ਛੋਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਛੋਹ ਨ ਸਕਿਆ। 

ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਭਾਦਾਸ, ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ, ਸੇਨਾਪਤੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕ 

ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਿਸ਼ਣ-ਭਗਤ 

ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ 'ਸੂਰਸਾਗਰ” ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਨੌਵੇ' ਸਕੰਧਾਂ 
ਵਿਚ ਰਾਮ-ਕਥਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ- 

ਪ੍ਤਿਪਾਲਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ 

ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਸ਼ਰਥ-ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਮ ਚੌਦੁ ਦੀ 
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ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਹ ਨਠ ਰਾਮ ਭਗ/ਤ ਨਹਿ ਸਾਧ / 

ਜ਼ਨਮਤਾ ਕਸ਼ ਨ ਮੁ ਅਪਰਾਨ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੩੨੮) ਜਾਂ 

ਭਾਗਾਤਿ ਨ ਛਾਡਓਂ ਰਾਮ ਕਾ ਭਾਵੈ /ਨੈਂਦਉਂ ਲੌਂਗ /(ਗੁ. ਗੰ. 

੧੩੬੬)। 

ਰਾਮ ਰਾਇ, ਬਾਬਾ : ਆਪ ਸੱਤਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸੀ ਹਰਿ ਰਾਇ 
(ਵੇਖੋ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ 

ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੈਮਤ 1703 ਬਿ. (ਸੈਨ 1646 ਈ.) ਵਿਚ 

ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ 

ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨੇ 

ਬਚਪਨ ਤੋਂ' ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ 
ਹਰਿ ਰਾਇ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਂਹ ਨੂੰ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਿਛਾ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਤੋੱ 

ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 

ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨੂੰ 

ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 

ਨੇਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ 

ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ 

ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ - 

ਟੀ ਮਸ਼ਲਮਾਨ ਕੀ ਪੰੜੈ ਪਈ ਕਾਊਆਰ/ ਘੜ ਭਾਂਡੇ 

/ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇਂ ਪੁਕਾਰ /(ਗੁ . ਗੰ. ੪੬੬) ਵਾਲਾ 

ਸਲੋਕ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। 

ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਕੀ” ਨਹੀਂ, 'ਮਿਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ” ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤਰ ਨਾਲ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 

ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਸਭ 

ਅਵਤਾਰ ਮਰਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਪਰਮਸੱਤਾ 

ਹੀ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਰਾਲ਼ 

ਗਾਇਓ ਰਾਵਣੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ / ਕਹੁ ਨਾਨਕ 

/ਕ੍ਰ ਕਛੁ ਨਹਾ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ/ (ਗੁ. ਗੁੰ. ੧੪੨੮)। 

ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਰਾਮ-ਭਗਤਿ” ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨ ਲਗਣ ਲਈ 
ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਾਇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਦੂਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ 

ਜਾਗੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ 
ਹੀ ਸੈ. 1744 ਬਿ. (1687 ਈ.) ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 

ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਗਈ। 

ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ' ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ , ਉਥੇ “ਰਾਮ” ਸ਼ਬਦ ਦਸ਼ਰਥੀ ਰਾਮ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਨ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਾਚਕ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੰਤ 

ਵਿਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਥੇਂ 

ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲਗਣ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ 
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ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 

ਦਸ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ। 

ਸੈਨ 1699 ਈ. ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 

ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਧਾਮ (ਦੇਹੁਰਾ) ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੂਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਦੇਹਰਾ-ਦੂਨ' ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਦੇ 

ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਰਾਮਾਇਣ: ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਮਾਇਣ 

ਸੋਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਮਹਾਕਾਵਿ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਿਤ ਦਾ ਇਤਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ 

ਪ੍ਬੀਨਤਾ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਇਹ 

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ-ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਕਾਵਿ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿ-ਕਾਵਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਆਦਿ- 

ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ (1/2/36-37) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਬਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਤਿ ਇਹ ਕਥਨ ਸਚਮੁਚ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ 

ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕਰ। ਜਦ ਤਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤ ਅਤੇ 

ਨਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਤਕ ਤੋਰੀ ਇਸ ਰਾਮ- 

ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇਗਾ। 'ਦਸਮ-ਗੰਥ” ਵਿਚਲੀ 

“ਰਾਮਾਵਤਰ” ਰਚਨਾ ਦੀ ਇਹ ਉਕਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ -- 

ਰਾਮਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਭ ਕੋਈ ਡਾਥਤਾ ਨੰਤਾ/ 

ਰਾਮਾਇਣ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ ਮੂਲਾਧਾਰ ਕਾਵਿ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਰਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ- 

ਚਰਿਤ. ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ-ਪੂਰਵਕ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੋ ਇਸ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਈ. ਪੂ. ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। 

ਉਪਲਬਧ ਅਠਾਰੋ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ 

ਉਪਾਖਿਆਨ 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ 

ਖਿਲਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਵਿਚ ਕੁਲ ਸੱਤ ਕਾਂਡ ਹਨ 
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- (1) ਬਾਲ-ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਬਾਲ 

'ਲੀਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। (2) ਅਯੋਧਿਆ-ਕਾਂਡ 
ਵਿਚ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਚਿਤ੍ਰਣ ਤੱ 

ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਲਈ ਜਾਣ ਤਕ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਹੈ।(3) ਆਰਣ੍ਯ-ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਅਤੇ ਸੀਤਾ 

ਦੇ ਹਰਣ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (4) ਕਿਸ਼ਕਿੰਧਾ- 

ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਗੀਵ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਣ 

ਅਤੋ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਦਰਜ ਹਨ। (5) ਸੁੰਦਰ-ਕਾਂਡ 

ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਸੂਹ ਕਢਣਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ 

ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਲੰਕਾ ਵਲ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਹੈ। (6) ਯੁੱਧ-ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਵਣ ਨਾਲ 

ਯੁੱਧ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਹਾਰ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ 

ਅਯੋਧਿਆ ਪਰਤਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬੈਠਣਾ 

ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। (7) ਉੱਤਰ-ਕਾਂਡ 

ਵਿਚ ਰਾਮ ਦਾ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ 

ਦੇਣਾ, ਬਨ ਵਿਚ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ, ਰਾਮ ਵਲੋਂ' ਅਸ਼੍ਮੋਧ 

ਯੱਗ ਕਰਨਾ, ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦਾ ਮੇਲ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਮ 

ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਦੇਵ-ਲੋਕ ਵਲ ਜਾਣਾ ਆਦਿ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ 

24000 ਸਲੋਕ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਰਗ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਪਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ 

ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ , ਸਲੋਕਾਂ/ਸਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੇਦ ਹਨ - ਦਾਕਸ਼ਣਾਤ੍ਯ, 

ਗੌੜੀਯ ਅਤੇ ਪੱਛਮ-ਉੱਤਰੀ। 

“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਤੋ ਬਾਦ ਰਾਮ-ਕਾਵਿ 

ਪਰੋਪਰਾ ਵਿਚ “ਅਧਿਆਤਮ ਰਾਮਾਇਣ” ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਾਮ ਸੰਹਿਤਾ” ਅਤੇ 

“ਅਧਿਆਤਮ ਰਾਮਚਰਿਤ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਕੁਲ ਸੱਤ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 65 ਅਧਿਆਇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਆਰੰਭ ਉਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

“ਭਵਿਸ਼ਯ-ਪੁਰਾਣ” ਦੇ “ਪ੍ਤਿਸਰਗ-ਪਰਵ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ-ਉਪਾਸਕ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪਰ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬ੍ਹਮਾਂਡ-ਪੁਰਾਣ' ਦਾ 

ਉੱਤਰ-ਖੰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਆਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਇਹ ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲਿਖੀ ਇਕ 

ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਦ੍ੈਤਮਤ, ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ 
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ਅਤੋ ਤੌਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੀਤਾ ਨੂੰ 
ਯੋਗ-ਮਾਇਆ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ 
ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਹਮ ਵਜੋ' ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ 
ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੀ (ਅਵਧੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ “ਰਾਮ-ਚਰਿਤ- 

ਰਾਮਾਨੈਦ ਸੁਆਮੀ 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ : ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ 
ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ- 
ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ 

(ਸੈਨ 1017-1137 ਈ.) ਦੀ ਸੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਵਿਚ 
ਮਾਨਸ” ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ 
ਰਾਮਾਇਣਾਂ (ਅਦਭੁਤ-ਰਾਮਾਇਣ, ਆਨੰਦ-ਰਾਮਾਇਣ, 
ਤੱਤ੍ਰ-ਸੰਗ੍ਹਿ-ਰਾਮਾਇਣ, ਮੰਤ੍-ਰਾਮਾਇਣ ਆਦਿ) ਵੀ 
ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਾਮ-ਚਰਿਤ-ਮਾਨਸ (ਤੁਲਸੀ-ਰਾਮਾਇਣ) ਵਿਚ 
“ਮਾਨਸ” ਸ਼ਬਦ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ 
ਅਤੇ “ਰਾਮ-ਚਰਿਤ” ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸਵੱਛ ਜਲ ਦਾ 
ਬੰਧਕ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਗ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ 
ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤ 
ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰ ਸੰਵਾਦ ਇਸ 
ਝੀਲ ਦੇ ਚਾਰ ਘਾਟ ਹਨ। ਸੀਤਾ-ਰਾਮ ਦੇ ਯਸ਼ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਸਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ 
ਬੈਨ੍ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੋਘਨ 
ਕਰਨਾ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ-ਚਰਿਤ ਰਾਹੀਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ 
ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ 
ਰਹੇ , ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਜ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ੋਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਹੀ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 
ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਮਨੋਰਥ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਰਾਮਾਇਣ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੇਕ 
ਸੈਕੇਤ, ਉਪਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਾਇਣ, ਅਸਲ ਵਿਚ, 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਖੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਇਕਨਹ ਵਾਰ ਰਾਆ/ਇਣ ਕਰ 
ਡਾਰਥ' ਡਾਠੇ /(12,/8)। 

ਦੀਖਿਅਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਵਿਚ ਚੌਂਦਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1336 ਈ. (1423 ਬਿ.) 
ਵਿਚ ਪ੍ਯਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨਕੁਬਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ 
ਸਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੇਵਲ” 
ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੁਰਵੀ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਰਾਮਦੱਤ ਜਾਂ ਰਾਮ-ਭਾਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ 
ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੌਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਚੇਲੇ 
ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੀ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੇ 13ਵੇ' ਪੁਰਸ਼ ਸੁਆਮੀ 
ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਪਰ ਕਿਤੋ' ਤੀਰਥ-ਯਾਤ੍ਾ ਕਰਕੇ 
ਮੁੜਨ ਉਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸੋਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤ- 
ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਆਪ ਨੇ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਦਾ 
ਸਾਥ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ- 
ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਜ-ਕਲ 'ਰਾਮਾਵਤ” ਜਾਂ 'ਰਾਮਾਨੰਦੀ 
ਸੈਪ੍ਦਾਇ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਪ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 
ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਉਦਾਰ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀ' ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ 
ਮਸਤਕ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ' ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 
ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਲੈਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦ੍੍ਹਿਤਾ ਨਾਲ 
ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ 
ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੌਤ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ 
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। 
ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦਵੀ (ਸਧੁੱਕੜੀ) ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤਰੀ 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਪਸਰ 
-ਗਈ। ਕਬੀਰ-ਪੰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਇਕ ਦੋਹਰਾ 
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ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੈ -- ਭਕਾਤਾੰ ਦਰ ਾ/ਵੜ ਉਪਜੀ ਲਾਏ ਰਾਆਨੰਦ/ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਆ ਕਲਰ ਨੇਂ ਸਪਤ ਦ9੫' ਨਵਧੰਡ / 

ਆਪ ਅਧਿਕਤਰ ਕਾਸ਼ੀ (ਬਨਾਰਸ) ਵਿਚ ਪੰਚਰੀਗਾ 

ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਇਹੀ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ 

ਕੇਂਦਰੀ ਮਠ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ' ਹੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੀਰਥਾਂ 
ਉਤੇ ਯਾਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਅਨੌਂਕ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 

ਦਾ ਉਲੇਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 

ਤੋ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ̀ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਤਾਨੰਦ, 

ਸੁਰਸੁਰਾਨੰਦ, ਸੁਖਾਨੰਦ, ਨਰਹਰਯਾਨੰਦ, ਭਵਾਨੰਦ, 

ਯੋਗਾਨੰਦ, ਗਾਲਵਾਨੰਦ, ਕਬੀਰ , ਪੀਪਾ, ਰਵਿਦਾਸ, ਧੰਨਾ 

ਅਤੋ ਸੈਣ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ 

ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਖੀਰਲੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ 

ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਵਿਚ ਕੌਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ - ਝਰਣਾ 

ਭਰਦਾ /ਨਝਰਹ ਗੁਰਨ/ਖ ਬਾਣਾ ਅਘੜ ਘੜਾਈ/ ਰਾਮ 

ਕਾਲੀਰੈ ਭੌਦੁ ਨ ਭਾਈੀ/(10/15)। 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਾ-ਰਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ 

ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਅਥਵਾ 

ਪ੍ਤੀਕ-ਉਪਾਸਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 

ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 1467 ਈ. 

(1524 ਬਿ.) ਵਿਚ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਮਾਵਤ ਸੈਪ੍ਦਾਇ ਦਾ 
ਪ੍ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਮਠ 

ਆਦਿ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। 

ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। 

ਇਕ ਹੈ “ਸੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਮਤਾਬ੍ਜ ਭਾਸ੍ਕਰ” ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ “ਸੀ ਰਾਮਾਰਚਨ 

ਪੱਧਤਿ” ਵਿਚ ਪੂਜਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਸੌਤ ਰਾਗ ਅਧੀਨ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ 
ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ 

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਨ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ , ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਬ੍ਹਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਰਬਤ੍ਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਧਰਮ-ਧਾਮ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਹੀ 

ਰਾਵਣ/ਰਾਵਨ 

ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਸਤਿਗੁਰ ਮੰ ਸ਼ਲਿਹਾਗੀ ਤੌਰ / 

ਨੈ ਸ਼ਕਲ ,ਝੈਕਾਲ ਭੂਮ ਕਾਟੇ ਮੌਰ/ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਨਆੰ 

ਗਮਤ ਬ੍ਰਹਮ / ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਾਟੈ ਕੋਟਿ ਕਰਮ/ (ਗੁ . ਗੰ. 

੧੧੯੫)। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦੇ 

ਹਨ ਅਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ “ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਧੁੱਕੜੀ ਹੈ। 

ਰਾਵਣ /ਰਾਵਨ : ਲੈਕਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਖਸ਼ 

ਰਾਜਾ ਜੋ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ 

ਗਿਆ ਸੀ। 'ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵਣ ਕੁਲ-ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਪੁਲਸਤ੍ਯ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ 

ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਮਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੈਕਸੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੈਕਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਨੇ ਸੈਝ ਵੇਲਾ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇਂ ਭਿਆਨਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਕੈਕਸੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 

ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਣ, ਸ਼ੂਰਪਣਖਾ (ਪੁੱਤਰੀ) ਅਤੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਛੋਟਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਧਰਮਾਤਮਾ 

ਸੀ। 

ਰਾਵਣ ਨੇ ਤਪਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੁੜ, ਨਾਗ, ਯਕ੍ਸ਼, ਦੈਂਤ, ਦਾਨਵ, 

ਰਾਖਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨ 

ਹੋਵੇ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ 

ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋ ਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਲੋਂ' ਸ਼ਿਵ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ 

ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰਾਵਣ” ਰਖਿਆ। 

ਕੁਬੇਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਤਰੇਇਆ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 

ਸੁਮਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈਕਾ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ 

ਲੈਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ 

ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਬੇਰ ਤੋ 

ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ 

ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕ ਬਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ 

ਦੀ ਭੇਂਟ ਦਿਤਿ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਯ ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨਵ ਨਾਲ ਹੋਈ। 

ਮਯ ਦਾਨਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੰਦੋਦਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਮੋਘ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਹਾਰ 



ਰਾਵਣ/ਰਾਵਨ 

ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਹਾਰ ਨਾਲ ਲੱਛਮਣ 

ਮੂਰਛਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਮੰਦੋਦਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਧਾਨ੍ਯਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਜ ਇਹ 

ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵ-ਗੈਧਰਵ ਕੌਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 

'ਰਿਖਿ/ਰਿਖੀ (ਰਿਸ਼ੀ) 

ਰਾਵਲ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ 'ਯੋਂਗੀ” ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜੋ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ 'ਇਕਸਬਦੀ” (ਵੇਖੋ) ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ 

ਮੋਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦ ਮੰਨੇ 
ਉਧਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 
ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦਾ ਮੰਦੋਦਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਮੇਘਨਾਦ (ਇੰਦ ਜੀਤ) ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ 
ਸੀ। 

ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਸ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵੀਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਨ। 

ਉੱਚੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ 
ਗੁਣ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਰਾਕ੍ਮੀ, ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ 

ਯੋਧਾ ਸੀ। ਰਣ-ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ 

ਬਹੁਤ ਨਿਧੁੰਣ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਅਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਨ 

ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਉਤੋਂ ਪਰਭੁਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ। ਪਰ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਉਤੇ ਟੈਗ ਕੇ 

ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਚੁਕ ਲਈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ 

ਵਿਲਾਸੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਨਕ ਕੁਕਰਮ 

ਕੀਤੇ । ਪਰ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਇਸ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੰਢੇ 

ਬਣੀ ਪੰਚਵਟੀ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ, 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਅਖਵਾਇਆ। 

ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੁਗੀਵ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ 

ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਲਈ ਲੰਕਾ ਉਤੇ 

ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਬਾਦ ਰਾਵਣ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਾ ਨਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ 
ਰਾਵਣ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲੈਕਾ ਦਾ ਰਾਜ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤਕ 

ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਸ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ 

ਹਨ -- ਬਾਰਹ ਆਹ ਨਾਵਲ ਥਾਪ ਜਾਵਾ ਚਹੁ /ਛਾਆ ਆਹ 

ਨੰਨੈਆਨਨੀ/(ਗੁ. ਰੂੰ. ੧੩੩੨)। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਨੂੰ 
ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਿਕ 

ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਮੰਦਾ ਤੋਂ ਘਟ 
ਭਨੰਤਾਂਰ ਮੰਦਾ ਕਾਇਆ ਕੀਜੈ /ਖ਼ੈਲਾਤਾ/ ਪੰਚ ਚੋਲੇ ਵਨ 

ਕਨਜਹਿ ਰਾਵਲ /ਏਹ ਮਨੁ ਕੀਜੈ ਡੰਡਾਤਾ/(ਗੁ . ਗੰ . ੧੫੫)। 

ਰਿਖਿ/ਰਿਖੀ (ਰਿਸ਼ੀ) : ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਰਿਸ਼ੀ” 
(ਰਿਖੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੇਯ (ਹਿੰਦੂ 

ਧਰਮਕੋਸ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਚਾਵਾਂ 

ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ 

ਸਨ। ਵੇਦਾਂ ਤੋ' ਬਾਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਿਚਾਵਾਂ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ 

ਨਾਲੋਂ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ 

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਜੋਂ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਪਰਤੇ । ਰਾਵਣ ਦੇ 

ਮਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ; ਦੇਵਤਿਆਂ, 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ 

ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਪੁਰਸ਼ 

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ ਨਾਮ ਤੋ 

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ - ਰਆ 

ਗਾਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹ ਪਰਵਾਰ / ਕਹੁ ਨਾਨਕਾ 

/ਕ੍ਰ ਕਛ ਨਾਂ ਸੁਪਨੇ /ਜਿਉ ਸੰਸ਼ਗੰਰਿ /(ਗੁ . ਗੰ . ੧੪੨੮)। 

ਸੀ ਅਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ “ਆਰਸ਼ੇਯ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਰਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਹੀ' ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ੀ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਰਿਚਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ 

ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗੁੰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ 

ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਰਤਨਕੌਸ਼” ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਹ ਸੱਤ ਵਰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਦੇਵ 



ਰਿਖੀਕੋਸ 

ਰਿਸ਼ੀ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਪਰਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਕਾਂਡ ਰਿਸ਼ੀ, ਸ਼ੁਤ ਰਿਸ਼ੀ 

ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕ 

ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵੇਖੋ 'ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ”। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਦ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ 

ਜੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਆਰ ਹੋਏ 

ਮਰਨਗੇ -- ਬ੍ਰਹਮਾ /ਬਸਨੁ /ਫੋਖਂ ਮੁਨਾੰ ਸ਼ੰਕਰ /ਏਂਦੁ ਤਪ 

ਡੋਖਾਗੀ /ਆਨੌਂ ਹੁਕਮ ਸ਼ੌਹੈ ਦ/ਰੇ ਸ਼ਾਚੰ ਆਕਾੰ ਮਗੰਹ ਅਫਾਗ/ 

(ਗੁ. ਗੰ. ੯੯੨)। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਢਾਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗਾਉ'ਦਿਆਂ 
ਦਸਿਆ ਹੈ - ਜਾਂਚ ਘਨ ਗਣ ਗੰਧਰਝ ਰੇਖ ਬਪੜ 

ਢਾਢਆ ਗਾਵੰਤ ਆਛ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੨੯੨)। 

ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਹਨ। ਵੇਖੋਂ 'ਮੁਨਿ/ਮੁਨੀ'। 

ਰਿਖੀਕੇਸ : ਇਹ ਸੌਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਹਿ੍ਸ਼ੀਕੇਸ਼' ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਤਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। “ਹਿਰਿਸ਼ੀਕ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 

'ਈਸ਼” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਵਿਸ਼ਣੂ । ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਹਮ-ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ, 

ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 

-- /ਰੈਖੀਕੇਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਗ/ਵਿੰਦਾ /(ਗੁ . ਗੰ . ੮੯੭)। 

ਰਿਗ-ਵੇਂਦ : ਚੋਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ । ਵੇਖੋ “ਵੇਦ”। 

ਰੁਕਮਾਂਗਦ : ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਇਕ ਧਰਮਾਤਮਾ 

ਰਾਜਾ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਵਿਆਹ ਮੋਹਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ “ਧਰਮਾਂਗਦ' ਨੂੰ 

ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 

“ਨਾਰਦ-ਪੁਰਾਣ” (ਉੱਤਰਾਰਧ) ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਕਮਾਂਗਦ 

ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ੀਚੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 

ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁਲ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। 

ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੰਦੂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਚ ਸੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਇੰਦੁ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਛਰਾਵਾਂ 

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਇਸ ਬਾਗ਼ ਵਿਚੋਂ ਫੁਲ ਤੋੜ ਲੈ 

ਰੁਤੀ, ਮਹਲਾ ੫ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਅੱਪਛਰਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੋਂ ਫੁਲ 

ਤੋੜਦਿਆਂ ਕੰਡਾ ਚੁਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਡਣੌ' ਅਸਮਰਥ ਹੋ 

ਗਈ। ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ 

ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁਛੀ ਅਤੇ ਅੱਪਛਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ 

ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਬ੍ਤ ਦਾ 

ਫਲ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ 

ਉਹ ਉਡ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਕ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਤ 

ਦਾ ਫਲ ਅੱਪਛਰਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਾ ਹੋਈ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਅੱਪਛਰਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ 

ਵੇਖ ਕੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ , ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉਤੇ ਪੂਰਾ 

ਸੰਜਮ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ-ਧਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਨ ਡੋਲਿਆ। 

ਭੱਟ ਕਵੀ ਜਲ੍ਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ 

ਸਵੈਯੋ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਰਕਆਾਂਗਦ 

ਕਰਤੂ/ਤਿ ਰਾਲ਼ ਜ਼ੰਪਹੁ ਨਿਤਾ ਭਾਈ / ਅੰਮਰਨੰਕ ਪ੍ਰਹਲਾ/ਦ' 

ਸਰਣਿ ਗੌ/ਝੈਂਦ ਗਤਿ ਪਾਈੰ /(ਗੁ . ਗੁੰ. ੧੩੯੪)। 

ਰੁਤੀ, ਮਹਲਾ ੫ : ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਦੇ ਰਚੇ ਪੰਜ ਛੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ “ਰੁਤੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇਵੇ' ਛੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਛੋ-ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਛੰਤ ਅਥਵਾ ਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ 

ਇਕ ਨੂੰ 'ਛੰਤ” ਉਪ-ਸਿਰਲੋਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਰ ਇਕ ਛੰਤ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਦੋ 

ਦੋ-ਤਕੇ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 

16 ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ 

ਸਲੋਕ-ਛੰਤ ਇਕੋ ਭਾਵ-ਸੈਗਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੜੀਆਂ 

ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਵਜੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਲਾ 

ਸਮਾਪਨ ਵਜੋਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਛੇ ਰੁਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੁਤਾਂ 

ਦਾ ਕਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਬਸੰਤ, ਗੀਸ਼ਮ, ਬਰਖਾ, ਸਰਦ, 

ਸਿਸੀਅਰ ਅਤੇ ਹਿਮਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਸਮੇ' ਹਰ ਘੜੀ ਹਰਿ- 

ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ-ਪੰਰਪਰਾ ਵਿਚ ਨਾਇਕ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ 

ਨੂੰ ਛੇ ਰੁਤਾਂ ਦੇ ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਖਟ-ਰਿਤੂ-ਵਰਣਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਇਕਾ 

ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯਾੜ੍ਾ ਵਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸੈਯੋਗ ਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 



ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉੱਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 
“ਬਾਰਹਮਾਹਾ” ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਰਹਮਾਹ ਅਤੋਂ ਰੁਤੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਸਤ੍ੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਇਆ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਤਰੋਤਰ ਵਿਕਾਸ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋ 
ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 
ਆਨੰਦ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮਨ-ਇਛਿਤ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ -- ਸਥਾਂ ਸ਼ਹੋਲਨੈ ਗਾਏ ਮੰਗਲੋਂ /ਗ੍ਿਹਿ ਆਏ ਹ/ਰੇ 
ਕੰਤ ਜੀਉ /... ਨਲ ਸੁਆਨਆ /ਇਛ ਪੁੰਨ ਆਨੇ ਜਿਆ 
/ਨੇਰਮਲ ਅੰਤਾ ਜੀਉ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੨੯)। 

ਰੁਦ੍ਰ : ਇਕ ਵੈਦਿਕ ਦੇਵਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੇਖ 'ਰਿਗ-ਵੇਦ” 
ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਕਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ 

ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਤ ਪ੍ਚਲਿਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਰੋਣ ਜਾਂ ਚਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 

ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਰੁਦ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲਾਂ 
ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਖੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ 
ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਦ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ 
ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ 
ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੁਦ ਦੇ ਸ਼ਿਵ 
(ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ) ਰੂਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਵੈਦਿਕ 
ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 'ਸ਼ਿਵ' ਰੂਪ 
ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਤਨੀ ਵੱਧੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੁਦਮ ਰੂਪ ਪਿਛੇ ਪੈ 
ਗਿਆ। 

“ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ' ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ 
ਮੱਥੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਣ 
ਲਗ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਰੁਦ੍' ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਰੁਦਾਂ ਅਤੇ ਮਰੁਤਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਾਂ 
ਅਤੇ ਮਰੁਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾਂ 
ਵਿਚ ਰੁਦ੍ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਸ਼ਿਵ- 
ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੈੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵਤੇ 
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ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 
ਕਸ਼ਯਪ ਕੋਲ ਗਏ । ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਤੋ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 
ਵਸੁਧਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋ' ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। 
ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਰੁਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੁਧਾ ਦੇ 
ਗਰਭ ਤੋ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਦ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ 
` ਕਪਾਲੀ, ਪਿੰਗਲ, ਭੀਮ, ਵਿਲੋਹਿਤ, ਸ਼ਸਤ੍ਭਿਤ, 
ਅਭਯ, ਅਜਪਾਦ, ਅਹਿਬੁਘਨ੍ਯ, ਸ਼ੌਭੂ, ਭਵ ਅਤੇ 

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼। ਪਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਰਦ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ 
ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 

ਰੁਦ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰੁਦਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 
- ਡੋਲ ਲੁੂਹਮਾ /ਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰਦਾ ਫੋਰ ਸ਼ਗਲ ਸੰਸ਼ਾਰਾ/ 

ਗਰਿਪਦੁ ਚੰਮਨੇ ਭਏ ਸੇ ਮੁਕਾੜੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵਚਾਰਾ /(ਗੁ. 
ਗੰ. ੧੧੫੩)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਰੁਦੁ 
ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਹੈ 
` ਫ੍ਹਆ /ਕੈਸ਼ਠ ਡਦੂ /ਤਿਸ਼ ਕੀ ਸ਼ੋਵਾ/(ਗੁ . ਗੁੰ . ੧੦੫੩)। 

ਰੂਪਾਕਾਰ : ਵੇਖੋ “ਕਾਵਿਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ” 

ਰੇਚਕ : 'ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ” ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ। ਵੇਖੋ 'ਅਸ਼ਟਾਂਗ 
ਯੋਗ'। 

ਰੋਜ਼ਾ : ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ 'ਰੋਜ਼ਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਤ। 
ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਣਾ ਪੁੰਨ ਕਾਰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਪ-ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜੇ 
“ਰਮਜ਼ਾਨ” ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 
ਹੱਦੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਹਿਸ਼ਤ 
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਦੇ ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੈਧਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ 
ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਤ 
ਪ੍ਭਾਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁਬਣ ਤਕ ਅੰਨ-ਜਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਤ ਦਾ ਇਹ 
ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ' ਮਹੀਨੇ ਦੇ 
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ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਈ 

ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨ ਰਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਤਨੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖ ਕੋ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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ਲਖਮੀਦਾਸ, ਬਾਬਾ : ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰੂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ 

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਣ ਤੋ ਛੋਟ 

ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਣ 
ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ 

ਦੀ ਰੋਜ਼ਾ-ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਦ 

ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਖਮੀਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ 

ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੈਨ 1496 ਈ. (19 ਫਗਣ, 

1553 ਬਿ.) ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਮਹਾ-ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਤੱ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ 
ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਬਾਬਾ ਲਖਮੀਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ 

ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਣ ਦਾ 

ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ 27ਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ “ਲੈਲਤੁਲਕਦਰ” 

ਅਥਵਾ 'ਲੈਲਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 

ਕੁਰਾਨ 'ਲੋਹਮਹਿਫ਼ੂਜ' ਤੋ' ਹੇਠਲੇ ਆਸਮਾਨ ਉਤੇ ਉਤਰਿਆ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ “ਕੁਰਾਨ” ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। 

ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਲਾਮ 

ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਰਮ 
ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ, ਈਦੁਲਫ਼ਿਤਰ ਤੋ ਬਾਦ ਛੇ ਦਿਨ , ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਿਰੀ ਚੰਦ 

ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ “ਬਾਰਨ” ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣਾ 

ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀਦਾਸ ਦਾ 

ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਬੇਦੀ 

ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 

ਨਗਰ ਨੂੰਰਾਵੀ ਨਦੀ ਨੇ ਰੋਹੜ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 
ਨਵਾਂ ਦੇਹਰਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇਹਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣੀ 

ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀਦਾਸ ਦੇ 
ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਹਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 13ਵੇ', 14ਵੇਂ 

ਅਤੇ 15ਵੇ' ਦਿਨ, ਇਕ ਦਿਨ ਛਡ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ 

ਰਖਣੇ। 

ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਣ ਦੀ 

ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋ” 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ - 

ਰੋਜਾ ਧਠੰ ਨਿਵਾਜ ਗਜ਼ਾਨੈ ਕਲਮਾ /ਭੈਸ਼ਤਿ ਨ ਹੋਈੰ / ਸ਼ਤਾਂਰੇ 

ਕਾਬਾ ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੰ ਕਾਨ ਲਾਨੰ ਕੋਂਈ/ (ਗੁ. ਗੁੰ . 

੪੮੦)। 
ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਰੁਕਨਾਂ (ਅੰਗਾਂ) ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 

ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ 
ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਸ਼ਰਮ ਸੰਨ/ਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ 
ਹੋਹੁ ਮੁਸ਼ਲਮਾਣੁ /(ਗੁ . ਰੂੰ . ੧੪੦)। 

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ 

ਲਖਮੀਦਾਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੈਨ 1555 ਈ. (13 ਵਿਸਾਖ, 

1612 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ 

ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- ਬਾਲ ਜਤਾਂ ਹੈ ਨਿਨੰਚੰਦਾ 

ਝਾਥਾਣਾ ਦੇਹੁਰਾ ਝਣ7ਏਆ / ਲਖਆੰਦਾਸ਼ਹ ਧਰਮਚੰਦਾ ਪੰਤਾ 

ਹ/ਇ ਕੌ ਆਪ ਗਣ7/ਇਆ /(26/33)। 

ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ 

ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀਦਾਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 

ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋ ਬਾਦ ਬਾਬਾ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਪਾਸ 

ਸੰਭਾਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਪੋਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 

ਲਗਨ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂਗਲਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਛੱਤ੍ਰਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ। 

ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਲਗਨ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਗਲ- 
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ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ੀ 

ਤੋਂ ਲਗਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ 

ਕਢਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੈਪਰਾ 

ਹੈ। ਮਹੂਰਤ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 

ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਪੁਛੋਂ ਤਾਂ ਲਗਨ ਕਢਵਾਉਣਾ 

ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਹ 

ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ- 

ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਗਨ 

ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਬਾਝਾ ਲਗਨ 

ਗਣਾ/ਏ ਹੰਭਾਂ ਵੰਵਾ ਸ਼ਾਹੁਰੈ ਝ਼ਲਿਰਾਆ ਜੀਉ / (ਗੁ. ਗ੍ੰ . 

੭੬੩)। ਜਦੋਂ ਲਗਨ ਜਾਂ ਮਹੂਰਤ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ -- ਆਇਆ ਲਗਨੁ ਗਣਇ /ਹਿਰਦੈ ਧਨ 

ਓਮਆਹੀਆ ਬ/ਲਿਰਾਮ ਜੀਓਉ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੭੭੩)। ਇਥੇ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ 

ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਲਛਮਣ : “ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਧਿਆ 

ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਘਰ ਸੁਮਿਤ੍ਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ 

ਲੱਛਮਣ (ਲਕਸ਼ਮਣ) ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਤਰੇਇਆ 

ਭਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੁੜਵੇਂ' ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸੀ। 

ਰਿਸ਼ੀਸਿਰਿਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਰੇਸ਼ਟਿ ਯੱਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 
ਤੇਜਸਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਨ 

ਨਾਲੰ ਸੁਮਿਤ੍ਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 

ਲੱਛਮਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਰਮਿਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ 

ਚੰਦ੍ਕੇਤੁ ਅਤੇ ਅੰਗਦ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 

“ਅਧਿਆਤਮ-ਰਾਮਾਇਣ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦਾ 

ਅਵਤਾਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ' ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ 

ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨ ਵਿਚ 

ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਨੂੰ 

ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤਨੌ , ਮਨੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 

ਇਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਭਰਾ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਛੇ ਜਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸੀ 

ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾਹ ਕੇ ਅਨੇਕ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 

ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ । ਰਾਮ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੂਰਪਣਖਾ ਦਾ 

ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਵਢ ਦਿੱਤੇ । ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮਾਇਆਵੀ ਮਿਰਗ ਦਾ 

ਪਿਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਇਸ ਨੇ “ਪੰਚਵਟੀ' ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ ਕੁਟੀਆ ਦੇ 

ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਸੀਤਾ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 

ਇਕ ਲਕੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਮ-ਕਾਰ (ਵੇਖੋ) ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। 

ਰਾਮ-ਰਾਵਣ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੱਛਮਣ ਬਰਛੀ ਲਗਣ 

ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ। ਸੁਸ਼ੇਣ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 

ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਛਮਣ ਨੇ 

ਦੁਰਬਾਸਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਯੋਗ-ਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਯੂ 

ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਦੀਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ 

ਆਯੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੈਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਅੰਤ-ਕਾਲ ਆ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਆੰਤਾ ਲੈ ਗਇਆ ਦਾਂਹਿਸਰੋਂ 

ਲਛਮਣੁ ਮੂਓ ਸਰਾ/ਪ / ਨਾਨਕਾ ਕਰਤਾ ਕਰਣਹਾਲ਼ ਕਾਰੇ ਵੇ 

ਥਾਪਿ ਉਂਥਾਪ/(ਗੁ . ਗੰ. ੧੪੧੨)। 

ਲਛਮੀ, ਦੇਵੀ : ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣੀ 'ਜਾਂਦੀ ਲੱਛਮੀ (ਲਕਸ਼ਮੀ) ਦਾ ਉਲੇਖ 

“ਰਿਗਵੇਦ” ਦੇ 'ਪੁਰੂਸ਼-ਸੂਕ੍ਤ” ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗਮ- 

ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਨਾਲ ਅਭਿੰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ 

ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਣੂ ਤੋੱ 

ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ 

'ਸ਼ੀ' ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਕਾਮ” ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੰਵਲ ਲਏ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ 
ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ “ਪਦਮਾ”, “ਕਵਲਾ” ਜਾਂ 

“ਕਮਲਾ” ਵੀ ਹੈ। 
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ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋ' ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ 

“ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” (168) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ 

ਸ਼ੈਕਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਵਤਾਰ ਦੁਰਬਾਸਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਧਰੀ ਤੋ” 

ਸੈਤਾਨਕ ਪੁਸ਼ਪਾਂ (ਫੁਲਾਂ) ਦੀ ਇਕ ਦੈਵੀ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲਾ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਦ 

ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਅਗੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ; 

ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ 

ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਬਾਸਾ ਨੇ ਇੰਦੁ ਨੂੰ ਸ਼ੀ-ਹੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ 

ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀ-ਹੀਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈੱਤਾਂ ਨੇ ਭਜਾ 

ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਕੌਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਦੈੱਤਾਂ ਦੇ 

ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। 

ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ੀ (ਲਕਸ਼ਮੀ) ਫਿਰ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਭਗਤ 

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ - ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰੀਆ ਧੇਨ ਲੰਛਆੰ 

ਕਲਪਤਰ /ਸਖੰਰ ਸ਼ਨਾਗਰ ਨਦਾਂਚੇ ਨਾਥ /(ਗੁ . ਗੰ. ੬੯੫)। 

ਇੰਦੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਲਕ੍ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 

ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋ ਨਹੀਂ 

ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀ ਅਥਵਾ ਲਕ੍ਸ਼ਮੀ ਸੀਤਾ, ਰੁਕਮਿਣੀ, ਆਦਿ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੌਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਲਲਾ ਬਹਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨਿ 

ਆਉਂਤਰੌ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ . ੫੨੬)। 

ਲਧਾ, ਭਾਈ : ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਧਕ ਦਾ 
ਸੋਬੈਧ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ 

ਸਤੈ ਡੂਮ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ 
ਵਾਰ ਲਿਪੀ। 

ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਪ੍ਤਿ 

ਇਸ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਜਦੋ' ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤੈ ਡੂਮ ਨਾਂ ਦੇ ਰਬਾਬੀਆਂ 

ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ , ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 
ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਤੋ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ 

ਕਿ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ 

ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੰਡ ਤੋਂ 

ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨ 
ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਹਾਰ ਹੁਟ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਲਧੇ ਪਾਸ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। 

ਭਾਈ ਲਧੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ 

ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ 

ਰੋ ਗਿਆ। ਸਤੈ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲ ਚਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਢਬ ਨਾਲ ਭਾਈ 

ਲਧਾ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁ ਚਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੋਂ ਉਠ 

ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜੋ 'ਖ੍ਯਾਤੀ” ਦੀ ਕੁੱਥੋਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਈ। 

ਲਕਸ਼ਮੀ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ 

ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਕਮਲ ਦਾ ਫੁਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 

ਸੁਤੌਤਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਨ 
ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਉਚੋਚੀ 

ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 
ਲਕ੍ਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਅਧੀਨ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦੋਹਾਂ 

ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਠ 

ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਚੇ 
ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋਂ 'ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਾ ਡੂਮ”। 

ਲਲਾ ਬਹਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨਿ : ਵਡਹੌਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ 'ਲਲਾ ਬਹਲੀਮਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ 

ਧੁਨਿ ਉਤੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਪਾਦਨ ਵੇਲੇ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੈਕੇਤ-ਸੂਚਕ ਉਕਤੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ 

ਸੀ। 

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਲਾ ਅਤੇ ਬਹਿਲੀਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ 

ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਕਰਕੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਵਕਤ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜੂਆ ਆਦਿ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਧਨ 
ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਆੰਤਿ ਕਾ/ਲ ਜੇ ਲਛਮ? 

ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ /ਚੰਤਾ ਮਹਿ ਜੰ ਮਰੈ / ਸ਼ਰਪ ਜਨਿ ਵੱਲਿ ਵੱਲ 

ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ 

ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਕਟਤਾ ਸੀ। ਲਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 

ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਬਹਿਲੀਮਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਕੂਲ੍ਹ 

ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਨ ਪਿਆ ਅਤੇ 
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ਲਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ 

ਬਹਿਲੀਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ੍ਹ 
ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬਹਿਲੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਖੇਤੀ 

ਦੇ ਪਕਣ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ 

ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਲਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ 

ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੀ 

ਲੋਕ-ਪ੍ਿਯਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 

ਉਸ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ “ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ' ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਕਾਲ 
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ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 

ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੀਨਾਰ ਅਤੇ 25 ਹਾਥੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋ 

ਦਿੱਤੇਂ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਨ 1002 

ਈ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੰਦਪਾਲ 

(ਅਨੰਗਪਾਲ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਆਪ ਚਿਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਅਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਸੈਨ 1013 ਈ. ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਤੋ' ਡਿਗ ਕੇ 

ਮਰਨ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਤੋ' ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ, 

ਪਰ ਅਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ 

ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸੈਨ 1021-22 ਈ. ਤਕ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ 

ਗਜ਼ਨਵੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦਮੀਆਂ 

ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਈ 

ਲਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੋਇਆ ਬ/ਹਿਲਨਆਾ, /ਹੈੱਸ਼ਾ ਛਠਾ 

ਮੀਡਿਆ ਧੰਮ, ਡੌੜ ਦੁਨੂੰ /ਦਸ਼ ਆੰਚਿਆ ਸ਼ਟ ਪਈ ਆਜ਼ੀਆ, 

/ਨੇਰ ਧੜ /ਡੱਗੇ ਪੇਡ /ਵਚ /ਜਿਓਂ ਵਾਹਣ ਢਨਿ, ਮਾਰ ਲਲਾ 

ਝਹਲਮ ਨੇ ਰਣ ਮੱ ਧਰ ਸੰਮਾ/ 

ਲਾਹੌਰ : ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਵਸਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 
ਨਗਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।'ਬਚਿਤ੍ਰ-ਨਾਟਕ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ 

ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ “ਲਵ” ਨੇ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਲਵ- 

ਪੂਰ” ਰਖਿਆ ਸੀ। ਲਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ “ਕੁਸ਼” ਨੇ ਕਸੂਰ ਨਗਰ 

ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਸ% ਸ਼ਤ ਬਹੁ/ਰੇ ਭਏ ਦੁ/ਇ ਰਾਜਾ/ 

ਰਾਜਪਾਟ ਉਨ ਗੀ ਕਉ ਛਾਜਾ/ ਮਦਰ ਦੋਸ਼ ਸੂਰਜਾ ਝਗੀੰ 

ਜ਼ / ਭਾਂਤਿ ਭਾਮੰਤਿ ਕੰ ਜਗਾ ਕਏ ਤਲ / ਤਾਹੀਂ /ਤਨੌੰ ਝਾਂਧੇ 

ਦੁਇ ਪੁਰਵਾ / ਇੰਕਾ ਕਸੂਰ ਦੁਤਯ ਲਹਾਰਵਾ/ . 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਉਤੇ 

ਸੋਲੈਕੀ, ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। 

ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਅਗਸਤ, 937 ਈ. ਵਿਚ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਸੁਬਕਤਗੀਨ ਦੀ ਮੰਤ ਤੋ ਬਾਦ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ 27 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਨੇ 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ _ਹਮਲੇ _ਕਰਕੋ ਜਿਥੇ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੋ ਆਤਮ-ਬਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ।28 ਨਵੰਬਰ, 1001 ਈ. ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। 

ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ 

ਰਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਚਲਿਤ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੈਨ 

1398 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ 
ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ 

ਰਿਹਾ। ਸੈਨ 1524 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਚੌਥੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ 

ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ। 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਸ ਦੁਖਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿਤ੍ਣ 

ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਲਾਹੌਰ ਸਹਰ ਜਹਰ ਕਹਰ ਸ਼ਵਾ 

ਪਹੁ /(ਗੁ. ਰੰ. ੧੪੧੨)। ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਾਪ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ 

ਸੈਦੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਸੈਗਤ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ ਲਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਲੋਂ' ਦਿੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 

ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋਂ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ 

ਅਰੀਮੀ ਬੋਲ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ 

ਅਤੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ - ਆੰਜਤਸਰ ਨਫਤਾ ਦਾ 

ਘਰ/ਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੈਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਸ ਵੀ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਸੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੈਦੋ 
ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀੜੀ । 

ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਬਾਬਰ 
ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ 



ਲਾਲੋ, ਭਾਈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਦ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇਂ 

ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇਂ ਇਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ 

ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ। ਸੈਨ 1799 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 29 ਮਾਰਚ, 1849 

ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ 
ਗਿਆ। ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 

ਆਇਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨ-ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, 
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ਭਾਗੋ ਦੇ ਭੋਜ ਵਿਚੋਂ ਪੂੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਲਈਆਂ । ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਣ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ 
ਪੂੜੀਆਂ ਵਿਚੋ ਲਹੂ ਅਤੇ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ 

ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਟਪਕੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 

ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਧ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ 

ਕਮਾਈ ਲਹੂ ਤੁਲ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 
ਮਹਿਲ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਸੁਖ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਚੰਗੇ ਆਚਾਰ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 

ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਵਾਂ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਚੇ ਦੂਜੇ 
ਛੋਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 
ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲਾਵਾਂ” ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ-ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 

ਬਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦ-ਗੰਜਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 

ਖ਼ੂਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਲਾਲੋ, ਭਾਈ : ਜਨਮਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ 
ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਜੋ ਘਟਾਓੜਾ ਜਾਤਿ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਦਪੁਰ 

(ਏਮਨਾਬਾ) ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਪ੍ਤਿ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰ੍ਮ-ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ 
ਸੈਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ” ਦੇ ਲੋਕ-ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਿਰਤੀ ( ਹ/ਨੈ ਪਹਿਲੜਾੀ ਲਾਵ 
ਪਰ/ਵਿਰਤਾ ਕਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸ਼ਲਿਰਾਮ ਜੀਉ / ...) ਤੋ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪੂਰਣ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਕ ਇਸ ਛੰਤ ਦਾ 

ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਹਰ ਪ੍ਰਭਿ ਠਾਕਾ/ਰੈ ਕਾਲੁ 

ਰਚਾ/ਇਆ ਧਨ /ਹਿਰਦੈ ਨਾਨ /ਵਿਗਾਸ / ਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਬੋਲੇ 
ਚਉਥ ਲਾਵੈ ਹ/ਨੇ ਪਇਆ ਪ੍ਰਭਾ ਆਵਿਨਾਸ? / (ਗੁ. ਗੰ. 
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ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 

ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤਿਲੈਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ 

ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਸੀ - ਜੰਗ ਐ ਆਵੈ ਖਲਮ ਕੰ ਬਾਣਾ 

ਤੌਸ਼ੜਾ ਕਗੀ /ਨਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲ਼ੋਂ /(ਗੁ. ਰੰ. ੭੨੨)। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਲਾ-ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ 

ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਾਲਿਮਖ਼ਾਨ ਦੇ ਇਕ 

ਇਹ ਇਕ ਰੂਪਕਾਤਮਕ ਸਿਰਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਆਦਰਸ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ 

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ 

ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੰਪਤਿਕ 
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੰਮ-ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉਪਰ 

ਢਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ 

ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬ੍ਹਮ-ਭੋਜ 

ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਨੇ 
ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਨਿਉੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕੀਤਾ। ਮਲਿਕ 

“ਲਾਵਾਂ” ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਉਤਰੋਤਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ 

ਝਾਤ ਪੈ ਸਕੀ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤੋਂ “ਸੁਖਮਨੀ ਸਹੰਸ੍ਨਾਮ 

ਭਾਗੋ ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੋ' ਕੋਧਰੇ ਦੀਆਂ 

ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮਲਿਕ 

ਪਰਮਾਰਥ” ਵਿਚ ਸੋਢੀ ਹਰਿਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।(ਵੇਖੋ 'ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ”)। 
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ਲਿਵ : ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ 'ਪ੍ਰੋਮ” ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ 
ਪਰਾਕਾਸ਼ਠਾ 'ਤੇ ਸਾਧਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ 

ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - /ਜਿਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ 

ਦੋਹ //ਲਵ ਲਾਵਹੁ /ਤਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ । (ਗੁ . ਗੰ . ੨੭੦)। 

ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਵ ਜਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰ “ਲਿਵ-ਯੋਗ” ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੈ ਤ-ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਲਵ ਲਾਗੀ ਨਾਨੀ ਤਾਜ ਦੂਜ਼ਾ ਭਾਉਂ / ਜਨ 

ਨਾਨਕ' ਗੰਡੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੬੯-੭੦)। 

ਵੇਖੋ 'ਸਹਿਜ-ਯੋਗ (ਗੁਰਮਤਿ)', 'ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਿਤ-ਜੋਗ'। 

ਲੀਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

“ਲੀਲਾ” ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ । ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਲੀਲਾ 

ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ 

ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਜਾਂ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਉਸ 

ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ 

ਕੀੜਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ- 

ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਗ੍ੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਦਸੇ ਹਨ - ਨਿੱਤ, 

ਅਵਤਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਣਾਤਮਕ । ਰਾਮ-ਭਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰਾਮ ਸਾਕੇਤ-ਧਾਮ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਕਰੜਾ ਵਿਚ ਲੀਨ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਲਾ ਪੁਰਾਤਨ, ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਕੇਤ (ਅਯੋਧਿਆ) ਦੀ ਨਿੱਤ-ਲੀਲਾ 

ਅੰਤਰ-ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਤਰਿਤ ਲੀਲਾ ਬਾਹਿਰਮੁਖੀ ਹੈ। 

ਲੀਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਇਆ-ਬੱਧ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰੈਗ 
ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਪਾਸ੍ਯਾਨੰਦ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਆ-ਵਿਆਪਾਰਾਂ 

ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਅਨੁਕਰਣ “ਰਾਮ-ਲੀਲਾ” ਹੈ 

ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਧਕਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕਰਣ “ਰਾਸ-ਲੀਲਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਲੀਲਾ (ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਗਤਿਵਿਧੀ) ਜਾਂ ਕ੍ਰੀੜਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ -- ਬਾਲਦੋਵ ਝਸ਼ਤਾ ਸਭਾ ਨਗਇ/ ਲੀਲਾ ਕਿਛੁ ਲਥਾੰ 

ਲੋਕ 

ਨ ਜਏ/(ਗੁ . ਗੰ. ੮੯੭)। ਇਹ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਅਨੁਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ -- ਆਪਾਹ ਸੂਖਮ ਆਪ/ਹ ਅਸ਼ਝੂਲਾ / ਲਕਂ ਨ ਜਾਈ 
ਨਾਨਕਾ ਲਲਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੨੫੦)। 

ਲੋਹਾਰੀਪਾ : ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ” ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾ ਵਿਚ ਅਚਲ- 

ਵਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਸਟਿ ਵੇਲੇ ਜੋ 

ਸਿੱਧ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੱਖ 

ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਗੌਰਖ ਪੜਾ ਲੌਹਾਰੰਘਾ 

ਝੌਲੈ ਲੌਗ ਜੁਗਾਤਾ /ਬ/ਧਿ ਸ਼ਾ?/(ਗੁ . ਗੰ. ੯੩੯)। 

ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੌਕ 

ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੈਵਾਦ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 

ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਵਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਰਾਹੀਂ 
ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ 
ਸਿੱਧ ਰਹਿ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਚੌਰਾਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 

ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਚੇਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਲੁਇਪਾ” 

ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਚੌਰਾਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ 
ਅਤੇ ਕੁਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ 

ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਕਦੋ' ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਹੈ ? 

ਲੋਕ : 'ਲੋਕ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਭਾਗ। 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਭੁਵਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
- ਸਵਰਗ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ 
ਉਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਨ -- ਭੂਲੌਕ, ਭਵ:ਲੋਕ, ਸ:ਲੋਕ, 

ਮਹਲੋਕ, ਜਨਲੋਕ, ਤਪੋਲੋਕ ਅਤੇ ਸਤ੍ਯਲੋਕ। ਸੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 

ਲੋਕ ਇਹ ਹਨ - ਅਤਲ-ਲੋਕ, ਵਿਤਲ-ਲੋਕ , ਸੁਤਲ-ਲੋਕ, 

ਰਸਾਤਲ-ਲੋਕ, ਤਲਾਤਲ-ਲੋਕ, ਮਹਾਤਲ-ਲੋਕ, ਅਤੇ 

ਪਾਤਾਲ-ਲੋਕ। ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਤਬਕਾਂ ਦੀ 



ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲਾਂ, ਲੱਖਾਂ 

ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ - ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ 

ਲਥ ਅਗਾਸ਼ਾ ਅਗਾਸ਼ /(ਜਪੁਜੀ)। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਦਾਂ 

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਦਸੀ ਹੈ -- 

ਚਉਂਦ/ਸ ਚਉਂਦਹ ਲੌਕ ਅਡਾ/ਨੇ/ ਰੋਮ ਰੋਮ ਆਹ ਝਸਾ/ਹਿ 

ਮੁਰਾਰੇ /(ਗੁ . ਗੰ. ੩੪੪)। 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਲੋਕ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।“ਸ਼ਿਵ-ਪੁਰਾਣ” (10/12-16) ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਿ੍ਥਵੀ ਦੇ ਉਪਰ ਦੇ 

ਲੋਕ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸੂਰਜ-ਲੋਕ' ਹੈ। ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 
ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸੂਰਜ-ਲੋਕ ਤੋਂ 

ਇਕ ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਉਪਰ “ਚੰਦੁ ਲੋਕ” ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦ -ਲੋਕ ਤੱ 

ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਉਪਰ “ਨਛੱਤ੍-ਲੋਕ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਚੰਦ੍ਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ' ਦੋ ਲੱਖ ਯੋਜਨ 

ਉਪਰ 'ਸ਼ੁਕੁ-ਲੋਕ” ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ 'ਬੁੱਧ-ਲੋਕ” ਹੈ । ਚੰਦ੍ਰਮਾ 

ਨੇ ਬ੍੍ਹਸਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਤੋਂ' ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਤੋ' ਉਪਰ 'ਭੌਮ-ਲੋਕ” 
ਅਤੇ ਭੌਮ-ਲੋਕ ਦੇ ਉਪਰ 'ਬਿ੍ਹਸਪਤੀ ਲੋਕ' ਹੈ।“ਛਨਿਚਰ- 

ਲੋਕ” ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ । ਛਨਿਚਰ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਛਾਯਾ ਦਾ 
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਛਨਿਚਰ-ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ- 

ਲੋਕ, ਧੁਵ-ਲੋਕ, ਮਹ-ਲੋਕ, ਜਨ-ਲੋਕ, ਤਪ-ਲੋਕ , ਸਤ੍ਯ- 

ਲੋਕ ਆਦਿ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲ 

ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - /ਇੱਦ੍ ਲੌਕ ਸਵ ਲੱਕਾੰਹ ਜੌਝੋਂ /ਓਛੇ ਤਪ 

ਕਾਰਿ ਝਾਹ/ਰ ਅੰਲੋਂ /(ਗੁ . ਗੰ. ੬੯੨)। 
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ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ - ੫ਰਹਨਰ ਲੱਡੂ ਅਰ ਲੱਕਾਚਾਰ / ਪਰਹਰ ਕਾਮ ਕੰਧ 

ਅਹੰਕਾਰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੩੨੪)। 

ਲੋਕੋਕਤਿ/ਲੋਕੋਕਤੀ : ਵੇਖੋ “ਅਖਾਣ”। 

ਲੋਧਾ : ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਾਤੀ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ 

ਕੰਢੇ-ਕੌਢੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। 

“ਪਦਮ-ਪੁਰਾਣ' ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਇਕ ਮਿਥ ਉਪਾਖਿਆਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਤ੍ੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ 

ਗਾਇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲੋ' ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ 

ਕੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ 

ਵਾਰ ਗਊ ਬਣੀ ਗਾਇਣਤ੍ਰੀ ਲੋਧਾ ਜਾਤਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 

ਖੇਤ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਉਜਾੜਨ ਤੋ 
ਵਰਜਣ ਲਈ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਟੈਗ 

ਟੁਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਡਾ-ਲੈਝਾ ਕੇ ਚਲਣ ਲਗ ਗਈ। ਇਸ 

ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਪਾਂਡੇ ਡੁਮਗੀ ਗਾ/ਏੜ੍ੰ 

ਲੌਧੇ ਕਾ ਖੌਤੁ ਖਾਤਾ ਕੰ / ਲੰ ਕੰਨ ਠੰਗਾ ਟਗਗਾੰ ਤਾਂਗੀੰ ਲਾਂਗਤਾ 

ਲਾਂਗਤਾ ਜਾਤਾ ਥ7/(ਗੁ . ਗੰ. ੮੭੫)। ਟੈਗ ਟੁਟਣ ਦੀ ਇਸ 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲ ਸਾਮੰਜਸ ਕੀੜਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਤਿਨ ਚਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ “ਗਾਇਤ੍ਰੀ”। 

ਲੋਭ : ਪੰਜ ਮਹਾ ਵਿਕਾਰਾਂ (ਕਾਮ, ਕਰਂਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ) 

ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਇਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਮ ਵਿਚ 

ਤੀਜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਲੋਭ” ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਲੋਕਾਚਾਰ : ਇਸ ਤੋ' ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਆਚਾਰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ 

ਕੀਮਤਾਂ, ਨੈਤਿਕ ` ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ _ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ 

ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ 

ਉਲੋਘਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪਾਪਤ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, 

ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀ 

ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਰਂ ਹੋਈ ਚਲਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ 

ਸੰਪੰਨਤਾ ਲਈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰਂਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ 

ਤਿਆਗ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ 

ਵਿਕਰਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਗ 

ਵਿਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ' ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ 

ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲੋਭ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ 

ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ 

“ਲੋਭ” ਹੈ। ਲੋਭ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ 

ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ 

ਸਮਟੀ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ।ਲੋਭ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇਂ ਕੀਤੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਕਰਕੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੌਂਧ ਵਧ ਜਾਂਦਾ 
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ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮੋਹ ਅਧਿਕ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇਂ ਲਈ ਕਾਮ-ਕੀੜਾ 

ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ 

ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਭਾਵਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਨ ਮਸੋਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਕੜਨੂ 

ਜੀਅੜਾ ਉਭਾ ਚੜਤੁ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ਪਇਆ / ਲੋਭ 
ਜੀਅੜਾ /ਲ੍੍ਰ ਨ ਰਹੜੁ ਹੈ ਚਾਨੋ ਕੁੰਡਾ ਡਾਲ / (ਗੁ. ਗੰ . 

੮੭੬)। ੍ 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਲੋਭ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਪੇਮ 
ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ 

ਪ੍ਰੌਮ ਕੂੜਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਫਗੰਦਾ ਜਾ ਲਝ ਤਾ ਨੰਹ /ਨਆ 

ਲੜ ਤਾ ਕੂੜਾ ਨੰਹੁ / ਚਰ ਝ/ਤਾ ਲਘਾਈਆ ਛਪਾਰ ਤੂਟੈ 
ਔਹ /(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੭੮)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲੋਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ 

ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਫਲ-ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਭ ਦਾ 

ਮਾਨਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਲੋਭ ! ਤੂੰ 

ਵਡਿਆਂ-ਵਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜੀਵ ਅਨੇਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਹੋ ਲੱਭਾ 

ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਨੈਰਮੇਰਹ ਅਨਿਕ ਲਹਗਾ ਕਲੌਂਲਤੇ /- - - (ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੧੩੫੮)। 

ਲੰਕਾ : ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੀਪ ਜਿਥੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
“ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ 

ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ- 

ਗਿਰਦ ਸੱਤ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਨ ਜੋ ਧਾਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 

ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ- 

ਇਕ ਖਾਈ ਖੁਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਗਰ ਵਿਸ਼ੂਕਰਮਾ ਨੇ 

ਕੁਬੇਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ 
ਸਥਿਤ ਸੀ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। 'ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਯੁ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ 

ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡਿਗ ਕੇ ਗ਼ਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਅਨੋਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ 

ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ 

ਕਿਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹੱਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ 

ਰਾਵਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਵਣ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ 

ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਕ ਲਿਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਹਿਤਾ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਉਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ 

ਕੇ ਲੈਕਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਵਣ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ । ਸਾਰੀ ਲੈਕਾ ਸੜ ਕੇ 

ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਉਪਰੈਤ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਸੀ 
ਰਾਮ ਚੋਦਰ ਸੀਤਾ ਸਹਿਤ ਅਯੋਧਿਆ ਪਰਤੇਂ ।ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ 

ਸੈਸਾਰਿਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ - 

ਲੰਕਾ ਗਢੁ ਸ਼ੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ।/ ਅਰਥ ਰਾਵਨੁ ਕਨਿਆ ਲੇ 

ਗਾਇਆ / ਕਾਹਿ ਕਾਬੀਰ /ਕੈਛੁ ਗਾਨੁ ਬਚਾਨੰਨ / ਚਲੇ ਜੁਆਗਾੀ 

ਦਾਇ ਹਥ ਝਾਨੰਨ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੫੮)। 

ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਲੋਨ ਦੀਪ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 

ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਲੰਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ 

ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕ-ਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਜਨਮਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਗਲਾਦੀਲ/ 

ਸਿੰਘਲਾਦੀਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਥੇ “ਪ੍ਾਣ-ਸੈਗਲੀ” 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸ਼ਿਨਾਭ ਨਾਂ ਦਾ 

ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। “ਹਕੀਕਤ ਰਾਹ ਮੁਕਾਮ ਰਾਜੇ 

ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕੀ” (ਵੇਖੋਂ) ਵਿਚ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ 

ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਲੋਕਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਹੋਵੇ। 

ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ : ਫ਼ਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ 'ਲੈਗਰ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ 
ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ/ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ 

ਮਿਲੋ । ਇਸੇ ਦੇ ਅਰਥ-ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ 

ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ 

ਅਨੁਯਾਈਆਂ, ਸਾਧਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ 

ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ “ਲੰਗਰ” 

ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਰੋਪਰਾ 

ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉਤੇ 12ਵੀ' 

13ਵੀ' ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 

ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸੂਫ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 

ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 
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ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਰੈਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ-ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੈਗਤਾਂ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਥ-ਵਿਤਕਰੇਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠ 

ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਗਰ ਦੇ ਨਾਲ “ਪੰਗਤ” 

(ਪੰਕਤੀ) ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਥੇ- 

ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਂ-ਵਡਿਆਂ 

ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਾਇਆ, 

ਉਥੇ-ਉਥੇ ਲੈਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇ 

ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਭੂਮੀਆ ਚੌਰ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਦਿ ਨੂੰ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵਿਚੋਂ 

ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਲੈਗਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਸਿੱਖ 

ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ 

ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। “ਦਸਵੰਧ” ਲਈ ਕਢੀ 

ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਗਰ ਉਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੈਗਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਥਾ 

ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।'ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਾ 

ਡੂਮ” ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਹੈ -- 

ਲੰਗਰ ਚਲੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹ/ਨ ਤਟ ਨ ਆਵੈ ਖਣੀਆ /(ਗੁ. 

ਗੰ. ੯੬੭)।'ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਲੈਗਰ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੋਖ-ਯੋਗ 

ਹੈ - ਸ਼ਲਵੰਡ ਖੀਵਾ ਨੰਕ ਜਨ ਜਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਛਾਓਂ 

ਪੜ੍ਹਾਲ/ ਲੰਗ/ਨੇ ਦਉਲ/ਤ ਵੰਡਨਐ ਰਲ਼ ਆੰਮ੍ਿਤ ਨੈਨ 

/ਘਆਲਾੰ / ਗੁਗਸਿਥਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਮਨਮੁਖ ਲੀਏ ਪਰਾਲਨੈ/ 

(ਗੁ.ਗ੍ੰ. ੯੬੭)। 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪ/ਹਲੰ ਪੰਗ/ਤ' ਪਾਛੀ ਸੰਗਤਾ 

ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ “ਪੰਗਤਿ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਸੋਬੈਧ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਗਰ ਛਕਣ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ' ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ 

ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਗਰ ਛਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮ 

ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਲੈਗਰ ਲਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) 

ਜੰਗਲ ਵਿਚੋ' ਲਕੜਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦਾ 

ਵਸਿਸ਼ਨ 

ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਉਥੇ ਸਭ ਲਈ ਲੈਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 

ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ 

ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਤੋ' ਬਾਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ" ਸਿੱਖ-ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ-ਧਾਮਾਂ, 

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਲੈਗਰ ਦੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪਕੜਦੀ ਗਈ। 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲੈਗਰ-ਪ੍ਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਗ (ਲੰਗਰ) 

ਵੀ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਦੋਗ ਤੰਗ ਜਗ ੭ ਦੱਊ ਚਾਲੰ), 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨ- 

ਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 

ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਸਿੱਖ-ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਤੋਗ ਨੂੰ 

ਚਲਣ ਲਈ ਸਦਾ ਉਭਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗੀਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਸਮੇ' ਦੇ 

ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਥਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਗਈ। 

ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਲੈਗਰ ਛਕਾਏ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ 

ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋ ਲੈਗਰ ਤਿਆਰ 

ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਮ-ਚੇਤਨਾ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲ੍ਹਾਂ 

ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਵਾਦ 

ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ-ਮਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ 

ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਸਮੇ ਦੀ 

ਮੰਗ ਹੈ। 

ਫ਼ 
ਵਸਿਸ਼ਠ : ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਸੱਤ-ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਨੇਂ ਇਸ 

ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਰਿਗ- 

ਵੇਦ” ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਮੰਡਲ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਲਿਤ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਸਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 



ਵਸਿਸ਼ਠ 

ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ 

ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿ੍ਤੂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਕਾਰਣ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨ 

ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 

“ਰਿਗਵੇਦ” ਦੀ ਇਕ ਰਿਚਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 

ਆਤਮ-ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ , ਪਰ ਸਫਲ ਨ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਮ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਇਆ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਵਰਗੇ _ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ 

ਦਸ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸੁਦਾਸ ਦੀ ਮੱਦਦ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਦਾਸ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸੁਦਾਸ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਵੀ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਸਿਸ਼ ਨੂੰ 

ਆਪਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣਾਇਆ। 

ਵਸਿਸ਼ਠ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਰਵਸ਼ੀ ਅੱਪਛਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਤ੍ਰਾਵਰੁਣ 

ਦਾ ਵੀਰਜ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਿ੍ਥਵੀ ਤੋ 

ਵਸਿਸ਼ਠ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। 'ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ 

ਵਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਸਿਸ਼ਠ” ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਨੰਦਿਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗਊ ਸੀ। 
ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੂੰ ਨੰਦਿਨੀ ਗਊ ਦੇਣ ਲਈ 

ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਗਊਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 

ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨ ਮੰਨਿਆ । ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ 

ਛੜ੍ੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗਊ 

ਖੋਹ ਲਈ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨੌ' ਨ ਟਲਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜਿਤਨੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 

ਕਠੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣਿਆ। 

“ਵਿਸ਼ਣੂ-ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਜਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। “ਭਾਗਵਤ- 
ਪੁਰਾਣ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰੂੰ ਧਤੀ ਸੀ। 

ਕਈਆਂ ਆਖਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 

ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤ੍ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ 
ਇਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚੋਂ ਨ ਹਟਣ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਆਦਮਸ਼ੌਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਦੇ 

ਸੁਝਾ 'ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ 

ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਤੋ 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ੀ ਵਜੋਂ' ਪੂਰਾ 

ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਦ-ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਵਸਿਸ਼ਠ ਵਲ 

ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਗੁਰਨੁ/ਖ ਜਨਕ ਹ/ਨੈਨਾਮ /ਲਵ 

ਲਾਈ / ਗੁਰਨ/ਮ ਬ/ਸਿਸ਼/ਟ ਹਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਣਾਈ/(ਗੁ . ਗੰ . 
੫੯੧)। 

ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ : ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਰਚੀ 
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਗਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ -- ਲਲਾ ਬਹਲਆ ਕ? ਧੁਨ 

ਗਾਵਣਾ/ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਲਾ ਅਤੇ ਬਹਿਲੀਮਾ ਨਾਂ ਦੇ 

ਦੋ ਕਾਂਗੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, 

ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਹੋ 

ਗਈ। ਬਹਿਲੀਮਾ ਜਿਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਢਾਢੀਆਂ 

ਨੇ ਜੋ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਵਾਰ ਨੂੰ 
ਗਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜ- 

ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਲ 

43 ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ 

ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 10ਵੀ' ਪਉੜੀ ਨਾਲ 

ਇਕ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 40 ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ.ਰਚੇ 

ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਕ-ਸੈਖਿਆ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ 

ਲੈ ਕੇ 10 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੌ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੇਕ 
ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ 
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ਤੌਰ ̀ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰ੍ਹਸਾਏ 

ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਨਾਲ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲੇ 

ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੰਸ ਅਤੇ 

ਬਗਲੋ, ਸੈਤ ਅਤੇ ਅਸੈਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਆਦਿ 

ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਦੁਅੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਿਚਲੇ 

ਤਨਾਓ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 

ਵਡਹੈਸ ਰਾਗ : ਲੋਕ-ਸੈਗੀਤ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ 
ਇਹ ਕਮਾਚ ਠਾਟ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਗ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੋਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੂ, ਗੌਰਾਨੀ, 

ਦੁਰਗਾ, ਧਨਾਸਰੀ ਅਤੇ ਜੈਤੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਦੁਖ ਦੇ ਸੂਚਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਅਲਾਹਣੀਆਂ 

ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ 
ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ 

ਵਡਹੌਸ-ਦੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਅੱਠਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ 

- ਸ਼ਛਦ ਰਤੇ ਵਡਹੰਸ ਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮ ਉਠੇ ਧਾ/ਨਿ/ ਸਚ 

ਸੰਗ੍ਹਾਹ ਸ਼ਦ ਸਚਾ ਰਹ/ਹ ਸਚੈ ਨਾਮ /੫ਿਆਮੰਰੇ / (ਗੁ . ਗ੍ੰ . 

ਪ੮੫)। 

ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) : ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 24 
ਚਉਪਦੇ , ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 17 ਛੰਤ (ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ), ਨੰ 

ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਚਉਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਕੁਲ 24 ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚੋ” 

ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ-ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 

ਦੋ ਚਉਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਪਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ 

ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ ਪਤੀ 

ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰਮਿਕ ਚਿਤ੍ਣ ਹੋਇਆ 

ਹੈ -- ਲੌ ਸ਼ਹ ਕੰਠਿ ਨ ਲਗੀਆਂ ਜਲਨੁ ਨ ਝਾਹੜੀਆਹਾ/ 
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ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੌਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਠ 
ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦੇ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ 

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 

ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ , ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਉਪਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜ 

ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜਾ ਛੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 

“ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ ਸੈਯੋਗ-ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੌਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ 
ਸੱਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ 
ਹਨ। ਪੰਚਪਦੇ ਵਿਚ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ - 
ਵਡਭਾਰਨ ਗੁਝੂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ / ਗੁਰ /ਕੈਰਪਾ ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ 
ਆਈਆ /(ਗੁ . ਗੰ. ੫੬੩)। 

ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 

ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਸਿਮਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਾਸ- 
ਅਨੁਦਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - 

ਮਨ ਮਰੋ ਸ਼ਾਚੋ ਨਾਮ /ਵੇਟਹ ਬਲਿ ਜਾਉ / ਦਾਸ਼ਨੇ ਢਾਸ਼ਾ 

ਹੋ/ਇ ਰਹ/ਹਿ ਤਾ ਪਾਵ/ਹ ਸਚਾ ਨਾਉਂ /(ਗੁ. ਗੰ. ੫੬੪)। 

ਛੰਤ : ਕੁਲ 17 ਛੰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 

ਹਨ। ਇਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਅੱਠ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਮ ਮੰਨ ਕੇ , ਫਿਰ ਉਸ 

ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਛੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ 
ਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸੈਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 

ਦੇ ਉਪਾ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾ ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਸਿਮਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ-ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ 6 ਛੰਤ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ 



ਵਣਜਾਰਾ (ਬਨਜਾਰਾ) 

ਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਚੋਂਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਧਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਂਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਛੰਤਾਂ ਨੂੰ 

“ਘੋੜੀਆਂ” ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ-ਜੀਵਨ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਛੱਤਾਂ 

ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਲਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ-ਕਵੀ ਨੇ 

ਨਿਰਾ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, 

ਸਗੋ' ਲਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਘੋੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਰੂਪਕ 

ਰਾਹੀਂ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦੇ 

ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਅਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਜੌਵ 
ਤਸਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ- 

ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਛੰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਦੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ-ਇਕ 

ਸਲੋਕ ਹੈ।ਸਲੋਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਾਧ- 
ਭਾਖਾਈ ਰੈਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 

ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਤੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਸੀ ਗਈ 

ਹੈਂ: ਲੋਇਣ ਲੱਈ ਡਿਠ ਆ ਨ-ਬੁਝੈ $ ਘਣ?/ ਨਾਨਾ 
ਮੇ ਅਖੜੀਆ ਆਨੇ /ਜੋਨਾੰ /ਡਸੰਦੋਂ ਆ /ਪਿਗੀ (ਗੁ. ਗੁੰ . 

੫੭੭)। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ “ਅਲਾਹਣੀਆਂ' ਅਤੇ “ਵਡਹੰਸ ਕੀ 

ਵਾਰ, ਮ. ੪' ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜ ਵੇਖੋ । 

ਵਣਜਾਰਾ (ਬਨਜਾਰਾ) : ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦੇ “ਵਾਣਿਜ' ਸ਼ਬਦ 

ਤੋ' ਵਿਉਪੰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਸੌਦਾਗਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਅਤੇ 

ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ 
ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਰਮਤੀ-ਵਣਿਕ ਜਾਤਿ ਹੈ 

ਜੋ ਆਪਣੀਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਥਵਾ ਟਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਥਵਾ ਕਸਬੇਂ “ਟਾਂਡਾ” 

ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 

ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਕੁਝ ਅਸੁਰਖਿਅਤ 

ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਉਪਪਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਭੱਟਾਂ, ਚਾਰਣਾਂ 
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ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਕਈ ਉਪਜਾੜੀਆਂ, ਗੋਤਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। 

ਵਣਜਾਰਾ (ਬਾਣੀ) : ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਛੰਤਾਂ ਤੋ ਬਾਦ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਛੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ “ਵਣਜਾਰਾ” ਨਾਂ 

ਦੀ ਇਕ ਲਘੂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪਦੇ 

ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਦੇ ਤੋ' ਬਾਦ ਦੋ-ਦੋ ਤੁਕਾਂ 

ਦਾ ਇਕ 'ਰਹਾਉ” ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਢੰਗ ਪਹਰਿਆ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕ-ਸੂਝ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸੂ 

(ਵਣਜਾਰੇ) ਨੂੰ ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਰਿਆ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਧ- 

ਸੰਗਤਿ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 

ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਰੈਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਰਧ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਜਪ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 
ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੈਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 

ਮਾਇਆਵੀ ਪਰਪੰਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਮਨ ਆਤਮਿਕ 

ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਘਟ- 
ਘਟ ਵਿਚ ਵਸਦੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧੂੰਜੀ ਵਾਲਾ ਵਣਜਾਰਾ ਸਦਾ 

ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਆਸ-ਸੁਆਸ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਣਪ£ਵਰਨ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਗਠਨ ਦਾ 
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ਮੂਲ-ਆਧਾਰ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ -- ਵਰਣ ਅਤੇ ਆਸ਼੍ਮ 

(ਵੇਖੋ)।“ਵਰਣ” ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਰੈਗ। ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਰੈਗ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ 

ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ 
ਰੈਗ ਗੋਰਾ, ਛੜ੍ੀ ਦਾ ਲਾਲ, ਵੈਸ਼ ਦਾ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦ ਦਾ 

ਕਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਰੈਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋ' ਆਏ 

ਆਰਯ ਲੌਕ ਰੈਗ ਦੇ ਗੌਰੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਸਨ। ਸਰੀਰਿਕ` ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਣ 

ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਯ ਅਤੇ ਅਨਾਰਯ ਦੋ ਵਰਣ ਬਣੇ ਫਿਰ ਆਰਯਾਂ 

ਵਿਚ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਰੈਗ-ਨਿਖੇੜ ਹੋ ਗਏ , ਜਿਵੇ' ਸਫ਼ੈਦ 

ਵਾਲੇ ਵੈਸ਼। ਆਰਯ ਦੀ ਇਹ ਰੈਗ-ਨਿਖੇੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ 
ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਣ, 

ਕਰਮ ਅਤੇ ਸੁਭਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਗ ਹਨ - (1) ਬਾਹਮਣ 

(ਬੌਧਿਕ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ), (2) ਛਤ੍ਰੀ (ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਬੈਧਕੀ 

ਵਰਤ 

ਗੁਣ (ਅੰਧਕਾਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਦ੍੍ ਵਰਣ ਹੈ। 

ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੋਯ (“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼') ਦਾ 

ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਪਿਛੇ ਕਈ ਤੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ 

ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਯਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਣ-ਵੰਡ 

ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੀ, ਫਲਸਰੂਪ 

ਵਰਣ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 

ਆਰਯਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ , ਤਿਉਂ- 

ਤਿਉ' ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼ੂਦਾਂ) ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਿਗਦੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਯਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸ਼ੂਦੀਂ ਦੇ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ 

ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ 

ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਲ- 

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਉਪ- 

ਵਰਗ ਵੀ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾਂ, ਉਪ- 

ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਹੀ 

ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਕਾਸ-ਕਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ 

ਮਾਨਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਮਨੁੱਖ 

ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤ੍ਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ 

ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ), (3) ਵੈਸ਼ (ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ), (4) ਸ਼ੂਦ (ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ)। ਇਹੀ 

ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੁਲ- 

ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਿਤ ਹੋ ਗਈ। 

ਹਰ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਅਧਿਆੜਮਵਾਦ ਵਿਚ 

ਲਭਣ ਵਾਲੇ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਟ-ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 

ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇ' ਮੁਖ ਤੋਂ 

ਬਾਹਮਣ, ਬਾਹਵਾਂ ਤੋਂ ਛਤ੍ਰੀ, ਟੋਗਾਂ ਤੋ' ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਚਰਣਾਂ ਤੋਂ 

ਸ਼ੂਦ। 
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੋ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਂਖ੍ਯ- 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ - ਸਤੋਂ, ਰਜੋ ਅਤੇ ਤਮੋਂ - ਨੂੰ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤੋਗੁਣ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਗਿਆਨ) ਦੀ 

ਪ੍ਧਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਜੋ ਗੁਣ 

(ਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ਕਤੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਤ੍ਰੀ ਵਰਣ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਜੋ-ਤਮੋ ਗੁਣਾਂ (ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ) ਦਾ 

ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸ਼ ਵਰਣ ਹੈ। ਅਤੇ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਮੋ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਹਾਂ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚੋ' ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ -- ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਖੜ੍ਨੰ 

ਨੁਦ ਵੈਸ਼ ਚੰਨ ਵਰਨ ਚਾ/ਰ ਆਸ੍ਰਮ ਹਾਹਿ ਜੌਂ ਗਿ ਹਿਆਵੀ 

ਸੋ ਪਰਧਾਨੁ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੮੬੧)। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਚੌਹਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਚਾਰੇ ਪੰਡ 

ਧਰਮ ਦੇ ਚਾ/ਨੇ ਵਰ/ /ਇਕੁਾ ਵਰਣੁ ਕਰਾਇਆ /(1/23)। 

ਵਰਤ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਣ, ਪ੍ਤਿਗਿਆ। 

ਇਸ ਨੂੰ “ਉਪਵਾਸ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 

ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਮੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ 

ਦੀ ਪ੍ਤਿਗਿਆ। ਉੱਜ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤ 
ਰਖਣ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ 

ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਖਣ ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁਤ ਉਲਾਰ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 

ਮਹਾਤਮ “'ਏਕਾਦਸੀ' (ਵੇਖੋ) ਵਰਤ ਦਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਖਣ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦਿਆਂ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਅੰਨ 
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ਨ ਥਾਹ ਦੋਗਾੰ ਦੁਲ਼ ਦਨੇਜੈ /ਨ ਗਰ ਗਿਆਨ /ੜ੍੍ਪਤਿ ਨਗੀੰ 
ਥੀਜੰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੦੫)। ਸਾਰੈਗ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਕ 
ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਅਥਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ 

ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਸ਼ਚੁ ਵਰਤੁ 

ਸੰਤੋਸ਼ ਤਰਲ /ਗਿਆਨੁ` /ਹਿਆਨੁ` /ਇਸ਼ਨਾਨੁ / ਵਾਇਆ 

ਦੋਵਤਾ /ਖੈਮਾ ਜਪਮਾਲੀ ਤੋਂ ਆਣਸ਼ ਪਰਧਾਨ / (ਗੁ. ਗ੍ੰ . 

੧੨੪੫)। ਸੋਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ -- ਛੌਡ/ਹ ਅੰਨੇ ਕਗਹ ਪਾਖੰਡ / ਨਾ 

ਸੋਹਾਗਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ/ ਜਗ ਆਹ ਬਕੜੇ ਦੂਧਾ ਧਾਗੀ / 
ਗੁਪਤਾ ਥਾਵ/ਨ ਵਾਟੇਕਾ ਸ਼ਾਨੰ/ ਅੰਨ /ਥਨਾ ਨ ਹੋਇ 

ਨੁਕਾਲ਼ / ਤਾਜੈਲੰ ਆੰਨੇ ਨ ਅਲੈ ਗੁਪਾਲ /(ਗੁ. ਗੰ. ੮੭੩)। 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਰਤ ਰਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। 

ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਸੈਜਮ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਕਰਨਾ 

ਉਚਿਤ ਹੈ - ਓਨ੍ਹੰ ਦੁਨੀਆ ਤੌੜੇ ਝੰਹਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣਾ ਲੌੜਾ 
ਧਾਇਆ /(ਗੁ . ਗੰ. 8੬੭)। 

ਵਾਸੁਦੇਉ/ਵਾਸੁਦੇਵ : ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਸੁਦੇਵ ਦਾ 
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ । ਚੰਦ੍ਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਯਦੂਵੰਸ਼ੀ ਸੂਰ ਦੇ ਘਰ 

ਮਾਰਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਸੁਦੇਵ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ 

ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੁੰਤੀ ਦਾ 

ਭਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਤੇ ਬਲਭਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਵਕ 

ਜਾਂ ਵਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਸੁਦੇਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ “ਵਾਸੁਦੇਵ' ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- #ਸਨੁ ਜਸੋਂਹਾ ਪਹਲਿਆ 
ਵਾਲ਼ਦੇਵ ਭੁਲ ਕਾਵਲ਼ ਸ਼ਦਾਈ/(25/5)। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਚ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਵਵੈ ਵਾਸ਼ੁਦੇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੌਖਣ 

ਕਾਉ /ਜਿਨੇ ਵੇਸ ਕੀਆ/ (ਗੁ. ਗ੍ੰ . ੪੩੪)। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ 
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ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ-ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਅਸਚਰਜ-ਯੁਕਤ 

ਵਿਸਮਾਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਇਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਯੈਦ ਭੱਟ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਹਰਾ 

ਅਰਥ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਵਿਚ ਇਕਤ੍ਰ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ -- (1) 

ਵਾ/ਹਿਗੁਰ ਵਾਨਹਿਗੁਰ ਵਾ/ਹੇਗੁਨੂ ਵਾਹ ਜੀਉ / ਕਵਨਨੰਨ 
ਮਧੁਰ ਬੰਨ ਕੋਟੇ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸ਼ੋਡ ਆ ਸ਼ਸ਼ੇਂਦ,ਲਿਸ਼ਹਿ ਦਰ ਡਾੜਾ 

ਖਾਗੰਹਿ ਜੀਉਂ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੦੨), (2) ਅੱਤ ਸ਼ਾਚੁ ਸ੍ਰੰ 

ਨਵਾਲ਼ ਆੰਦ ਪਰਲ ਸਦਾ ਤੁਰ ਵਗਹੇਗ੍ਰ ਵਾ/ਹਗੁੂ 
ਵਾ/ਹਗੁਰ ਵਾ/ਹ ਜਉਂ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੪੦੨)। ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ 

ਭੱਟ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਹਮਵਾਚੀ ਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ - ਕਆ ਧੌਲੂ ਬਡਾ ਐਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੋਗੀੰ 

ਸਭ ਰਚਨਾ /(ਗੁ . ਗੰ . ੧੪੦੪)। 

ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ (49) ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ , ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੀ ਮਿਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 

`ਤੇ ਯੁਗ ਅਨੁਰੂਪ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 

- ਸੱੰਤਿਜ਼/ਗਿ ਸਤ੍ਗਿਰ ਵਾਸ਼ਦੇਵ ਵਵਾ /ਵਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ਼ 

ਜਪਾਵੈ / ਦੁਆਪਾੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਗੰਨੇਕ੍ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਹਾ ਗੰਨੇ ਨਾਲ 

ਜਪਾਵੀ / ਤ੍ਰੇਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਰਾ ਰਾਮ ਜਪੋ ਸ਼ਕ ਪਾਵੈ / 
ਕਾਲਿਲੁ/ਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗਗਾ ਗੋ/ਵੰਦ ਨਾਲ 

ਅਲਾਵੀ / ਚਾਨੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਲੁਗੀੰ ਪੰਚਾ/ਇਣ /ਵਿ/ਚ ਜਾਇ 

ਸਮਾਵੈ / ਚਾਰੇ ਅਛਰ /ਇਕ' ਕਾਰ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜਪੁ' ਮੰਤ੍ਰ 

ਜਪਾਵੀ / ਜਹਾ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ /ਫੋਰ ਤਹਾ ਸਮਾਵੈ / ਇਸ ਨੂੰ 

ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 'ਗੁਰਮੰਤੁ', 'ਸਚਮੰਤ੍ਰ', “ਗੁਰਸ਼ਬਦ” ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ 

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ (13) 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਮੌਜੂਦ ਦਸਿਆ ਹੈ -- ਝਾਲਦੇਵ ਝਸ਼ਤ ਸਭਾ ਨਾ/ਇ/(ਗੁ . ਗੁੰ . 

੮੯੭)। 

ਵਾਹਗੁਰੂ /ਵਾਹਿਗੁਰੂ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ 

ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਲਈ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 
- ਆਂਝਗ/ਤਾ ਗਾੰਡ ਆਝਿਗਾਤ ਦਾ /ਕੇਓਂ ਅਲਖ ਲਥਾਏ / 
ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈਂ ਅਕਥ ਦਾ /ਕੇਉਂ ਆਮੰਖ ਸੁਣਾਏ / ਅਚਰਜ ਨੇਂ 

ਆਚਰਜ ਹੈ ਹੌਰਾਣ ਕਰਾਏ / /ਵਿਵਾਦ /ਵਸਮਾਦੁ ਹੰ 
ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ “ਵਾਹ” (ਫ਼ਾਰਸੀ) ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ" (ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮਸਤ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ 
/ਵਸ਼ਮਾਦੂ ਸ਼ਮਏ / ਵੇਦ ਨ ਜਾਣੈ ਡੋਦ /ਕਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਨਾਗੁ ਨ 

ਪਾਏ / ਵਾ/ਹਗੁਰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਝ਼ਦ ਅਲਾਏ / 



ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵੇਲੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਹਮ-ਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ 

ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ” ਵਿਚ 'ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ 

ਕਰਨ” ਦੀ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ਦੇ 

ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਵਾਹ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਕੌ 

ਹੋਈ/ ਅਚਰਜ ਤੇ ਪਰ ਉਕਤ ਨ' ਕੌਈੀ/ ਗੇ ਤਮ ਤਨ 
ਅਗ੍ਯਾਨ ਅਨਨੈਤਾ/ ਡੂ ਪਰਕਾਸ਼ /ਕੈਲੋਂ /ਲਨ /ਚਤ / ਹੁਣ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਾਂ ਗੁਗਮੰਤੁ ਵਜੋਂ 
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ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ-ਵਾਚਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਦੀ 

ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਾਕ-ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ-ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸਲੋਂ “ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਹੈ। 

ਵਾਮਨ, ਅਵਤਾਰ : ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਜਿਸ 

ਦਾ ਦਸ-ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਿ੍ਥਵੀ ਨੂੰ 

ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਸਿਮਰਨ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਕਈ 'ਬੀਜਮੰਤ੍ਰ” ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਵਾਕ : ਵੇਖੋ “ਵਾਕ-ਲੋਣਾ”। 

ਵਾਕ-ਲੈਣਾ : “ਵਾਕ ਲੈਣ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ” ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਆਗਿਆ/ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ 

ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ 

ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਠੀ/ਗ੍ਰੰਥੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ 

ਹੈ। 
ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ ਹੈ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ (ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ) ਜਿਸਤ 

ਅਸੁਰਾਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਆਖਿਆਨ ਦਾ ਸੈਕੇਤ “ਰਿਗਵੇਦ' 

ਦੇ ਵਿਸ਼ਣੂ-ਸੂਕ੍ਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ “ਸ਼ਤਪਥ- 

ਬਾਹਮਣ” ਵਿਚ ਇਹ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਆਖਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ 

ਵਿਸਤਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। “ਵਾਮਨ-ਪੁਰਾਣ” ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਇਸੇ ਅਵਤਾਰ-ਕਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ 

ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 

ਦੁਰਬਲਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਦੈੱਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਠਗਿਆ ਅਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਪ੍ਿਥਵੀ, ਸਵਰਗ, ਲੱਛਮੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ 'ਸ੍ਵਾਯੰਭੁ ਵ-ਮਨਵੰਤਰ” ਵਿਚ ਵਾਸ੍ਕਲਿ 

ਦੈੱਤ ਦੇ ਯੱਗ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਵੈ ਵਸਵਤ-ਮਨਵੰਤਰ” ਵਿਚ 

ਧੁੰਧੁ ਅਸੁਰ ਦੇ ਯੱਗ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 'ਵੈਵਸ੍ਵਤ- 

ਪੰਨੇ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸ਼ਬਦ (ਜੇ ਉਥੋਂ ਆਰੋਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ) ਜਾਂ 

ਤਾਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਆਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੰਨੇ ਉਤੇ 

ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ , ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਸ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਜਾਵੇ । 

ਚਉਪਦੇ , ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਛੰਤ ਵਾਕ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਲੋਕਾਂ ਸਹਿਤ ਪਉੜੀ ਪੜ੍ਹੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠੀ/ਗੁਰੰਥੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੁਮਾਲੇ ਨੂੰ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇ' ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਜਾਂ ਪਦਾ 

ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਉਘੜ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਜਾਂ ਸੁਰ ਸਹਿਤ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ 

ਮਨਵੰਤਰ” ਵਿਚ ਬਲਿ ਦੇ ਯੱਗ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਬਲਿ ਦੇ ਯੱਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਬਲਿ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ 

ਦੇਵਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ 

ਅਦਿਤਿ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਵਾਮਨ (ਬੌਣੇ ਕਦ ਦਾ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮ 

ਲਿਆ। ਬੌਣੇ ਕਦ ਦੇ ਵਾਮਨ ਨੇ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਿ ਕੌਲ 

ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ (ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਢਾਈ 

ਕਦਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)। ਬਲਿ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਾਚਾਰਯ ਦੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਵਾਮਨ ਖ਼ੁਦ ਵਿਸ਼ਣੂ ਹੈ, ਤਿੰਨ 

ਕਦਮ ਧਰਤੀ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਵਾਮਨ ਨੇ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ 

ਸਾਰਾ ਭੂ-ਮੰਡਲ ਮਾਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਦਮ ਲਈ ਬਲਿ 



ਵਾਰ (ਦਿਨ) 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਲਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੇਖ ਕੇਂ 

ਵਾਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਕਰਉ ਅਢਾਈੰ ਧਰਤ 

ਮਾਂਗਾੀ ਝਾਵਨ ਰ/ਪਿ ਸਹਾਨੰ //ਨਿਉਂ ਪਇਆਮਲ ਜਾਇ /ਕਓਂ 

ਛਲ ਜੌ ਬਲਿ ਰੂਪ ਪਛਾਨ /(ਗੁ. ਗੰ. ੧੩੪੪)। 

ਵਾਰ (ਦਿਨ) : ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਸਤ ਦਿਨ। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਪਦ੍ਹਹ 
/ਥਤਾੀ ਤੰ ਸ਼ਤ ਵਾਰ / ਮਾਹਾ ਭਰਤੀ ਆਵਾ/ਹ ਵਾਰ ਵਾਰ /(ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੮੪੨)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਸਤਵਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਵਾਰ ਸਤ, ਸੈਤ ਕਬੀਰ : ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੰਤ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ (ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ੭) ਵਿਚ 
ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਦ-ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤਕ ਸਾਰੇ 
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ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਤ ਪਦਿਆਂ ਤੋ” 

ਬਾਦ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਹਰ ਇਕ ਪਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹਨ । “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ 

ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਸਧੁੱਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਲਿਖੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਉਤੇ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ 

ਆਰੋਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਯੌਗਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਧਿਕ ਹੈ। 

ਵਾਰ ਸਤ, ਮਹਲਾ ੩ : ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਛੇ-ਛੇ 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦਸ ਪਦੇ ਹਨ' ਅਤੇ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਇਥੇ “ਵਾਰ” ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਸੱਤ 

ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ 

“ਸਤਵਾਰਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ 

ਐਤਵਾਰ ਤੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਇਕ-ਇਕ ਪਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਪਦੇ 

ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰਿ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਨ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਰ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨੂੰ 

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 

ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਝਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਇੰਦੀਆਂ ਰੂਪੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ 

ਗਤਿਵਿਧੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 

ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿਠਦੇ- ਕਮਲ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵੀਰਵਾਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ 

ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ 

ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ।ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਦਾ 

ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਕਰਮ-ਫਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਮਨ 

ਵਿਚ ਦ੍ਰਤ-ਭਾਵ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਪੇਮ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਂ 

ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਹੋਰ 

ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਕਵੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਸ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸੇ 

ਲੀਹ ਉਤੇ ਦਸ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਕੂਮੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਜ 

ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋ-ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦਸ ਪਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 'ਰਹਾਉ” 

ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ “ਵਾਰ 

ਸਤ” ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਦੋ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੰਤ ਉਤੋਂ ਦਿੱਤੇ “ਦੋ” ਸੇਖਿਆ-ਅੰਕ ਤੋਂ 

ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਦੀ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਂ , ਵਾਰਾਂ, 

ਥਿਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰੂੜ੍ਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮ ਪਸਰੇਂ 

ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦਸ ਕੇ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੁਗਧ 

ਵਗਾਰ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਮ ਅਤੇ 

ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ 
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ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿਚ ਮਗਨ 
ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਉਮੇ ਦਾ 

ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਮ-ਭਗਤੀ ਰਾਹੀ' ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਵਾਰਾਂ/ਥਿਤਾਂ ਦਾ 
ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ 

ਦੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਮਨਨ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ - ਆਹਾ ਰਤਾ ਆਵ/ਹ' ਵਾਰ ਵਾਰ/ /ਦਨਸ਼ 

ਰੈਣਿ /ਤਵੈ ਸੰਸਾਰ/ ਆਵਾਗਉਣ ਕਆ ਕਰਤਾਰ / 

ਨਿਹਚਲੁ ਸ਼ਾਚੁ ਗਹਿਆ ਕਲ ਧਾ/ਨ /(ਗੁ . ਰੰ. ੮੪੨)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੱਤ-ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ 

ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹੈ। 
ਹਰਿਜੀ ਦੀ ਰਚੀ 'ਗੋਸਟਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ” ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋ' ਕਿਸੇ 
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ਹੋਵੇ। ' ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ 
ਰਚੈਤਾ ਵੀ ਭੱਟ ਜਾਂ ਢਾਢੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 

ਦਾ ਢਾਢੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਵਾਰ” ਨੂੰ 

ਵੀਰ-ਰਸ ਦੇ ਖੋਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ 

ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਦਲੀ 
ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਦੇ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 

ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 
ਸਥੂਲਤਾ ਤੋ' ਸੂਖਮਤਾ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ _ਸਰਵ- 

ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਇਆ ਗਿਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਦੁਅੰਦ ਜਾਂ ਸਦ- 

ਗੋਵਿੰਦ-ਲੋਕ ਨੇ ਵਾਰਾਂ (ਦਿਨਾਂ) ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸਾ 

ਝਾਨ? _ਬੋਲੰ/ /ਸੈਲਾਵਲ ਰਾਗ _ਮਨੰਹ ਵਾਰ /ਪ੍ਰਿਥਆ 

ਆੰਦੜਵਾਰ ਕਾ ਅ/ਹਿਆਾ ਗੁਰੂ ਵਥਾਣਾ /ਕੈ_ਦੌਥਾ 

ਆਦਿਤਵਾਕੁ ਕਾਹਾ ਤੇ ਉਤਪੀਨੇ ਹੋਇਆ ਹੰ.../ 

ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ੭ : ਵੇਖੋ “ਵਾਰ ਸਤ' (ਸੰਤ ਕਬੀਰ)। 

ਵਾਰ (ਕਾਵਿ-ਰੂਪ) : ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 22 
ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇਂ 

ਸਤੈ ਨਾਂ ਦੇ ਡੂਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 
ਦੀਆਂ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਦੀਆਂ ਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਛੋ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਵਾਰਾਂ ਸਲੌਕ-ਪਉੜੀ-ਬੈਧ 

ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸਤ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ 

ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। 
ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ “ਵਾਰ” ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿਖਾ ਕੇ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। “ਪਉੜੀ” ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ - 

ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਨ-ਪੱਧਰ ਦੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਨ ਲਈ ਤਲਖ਼ 

ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। 

ਢਾਢੀ ਲੋਕ ਗਾਉਣ ਵੇਲੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਰੁਚੀ 

ਅਧੀਨ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵੇਲੋ ਜੋ 
ਸਲੋਕ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖ ਕੇ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ 

ਬਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਲੋਕ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਰ ਨੂੰ 

ਪਉੜੀ-ਬੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਲੋਕ-ਪਉੜੀ-ਬੈਧ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇ 

ਦਿੱਤਾ। 

ਸਸਲੋਕ-ਪਉੜੀ-ਬੈਧ ਸੰਬੈਧੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ 

ਦੇ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 

“ਵਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਰ ਦੀ 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ - “ਉਹ ਕਾਵਿਮਈ 
ਉਤਸਾਹ ਵਰਧਕ ਵਾਰਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਕੂਮਣ ਜਾਂ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਾਇਕ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਇਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋਕ ਆਏ 

ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਚ 
ਅਪਣਾਇਆ ਰਿਆ ਹੋਵੇ । ਕਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ 
ਨਾਲ ਇਕ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੋ ਸੱਤ ਤਕ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਚਰਣਾਂ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 



ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਤਥਾ ਸੜੇ ਡੂਮਿ ਆਖੀ 

“ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 24 ਅਤੇ 'ਮਲ੍ਹਾਰ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ 26 

ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੋ 

ਬਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ' ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 

ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ 

ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਿਤ ਨੌ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਪਰ ਨੌ' ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 

ਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦ ਹੋਇਆ ? ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨੌਂ 
ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਚਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਿਯਤਾ ਕਾਰਣ ਪੁ ਵਾਨ 

ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌ ਵਾਰਾਂ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਵਾਰ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦ੍ਹੜਾ ਸੋਹੀਆ 

ਕੀ, ਵਾਰ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ, ਵਾਰ ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀ 

ਮਉਜਦੀ, ਵਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਰਾਹਮ ਕੀ, ਵਾਰ ਲਲਾ 

ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ, ਵਾਰ ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਣੀ ਕੀ, ਵਾਰ ਰਾਇ 

ਮਹਿਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ, ਵਾਰ ਰਾਣੈ ਕੈਲਾਸ ਤਥਾ ਮਾਲਕੇ ਕੀ, ਵਾਰ 

ਮੂਸੇ ਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਨੀ-ਗਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ 

ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਬਿੱਤਾਂਤਾਂ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਪੰਜ ਦਾ 

ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਦਿ-ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਸਮੇਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਿ-ਕਾਲੀਨ ਚਾਰ ਵਾਰਾਂ 

ਹਨ - ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਵਾਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਰਾਹਮ ਕੀ 

ਵਾਰ, ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਲਾ ਬਹਲੀਮਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ-ਨੁਮਾ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਥਵਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮਿ ਆਖੀ : ਇਹ 
ਵਾਰ ਇਕ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ 'ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ' ਹੈ। ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ 

ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਨਾਂ ਦੇ 

ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੈਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ- 
ਯਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਵਿਆਸ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪੁਰਾਣ-ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ 

ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਅੱਠ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਉੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 20 

ਤਕ ਹੈ, ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋਕ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੌਡੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ 

“ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਡੂਮ”। 

ਵਿਆਸ : “ਵਿਆਸ' (ਵ੍ਯਾਸ) ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 
ਸੰਪਾਦਕ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਜਾਂ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰੇ। ਇਹ 

ਨਾਂ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਉਪਾਧੀ ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ 

ਪੁਰਾਣੇ ਗੰ ਥਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਂ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੂੰਕਿ ਵੇਦ 

ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ (ਨਸ਼ਟ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਲਈ ਵਿਆਸ ਵੀ ਅਮਰ ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਨੂੰ “ਵੇਦ- 

ਵਿਆਸ” ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਆਸ ਨਾਂ “ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੇ ਸੈਗ੍ਰਹਿਕਾਰ ਅਤੇ 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸੈਕਲਨ-ਕਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਸੈਸਥਾਪਕ ਜਾਂ 'ਬ੍ਹਮਸੂਤ੍” ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਵੀ 

ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ 
ਦਾ ਨਾਂ 'ਬਾਦਰਾਯਣ' ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਚ 

ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 

ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰੈਪਰਾਗਤ 

ਵਿਦਵਾਨ ਇਸੇ ਮਤ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈਬੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਸੰਬੈਧਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਪਾਦਕਾਂ (ਵਿਆਸਾਂ) ਨੂੰ 

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 

ਅਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਕੋ 

ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਸ ਨੂੰ 

ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸਤ੍ਯਵਤੀ (ਮਤ੍ਸ੍ਯੋਦਰੀ) ਤੋ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ ਅਵੈਧ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ 
ਕਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਇਕ ਦ੍ਰੀਪ (ਟਾਪੂ) ਵਿਚ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੋਗ ਕਾਰਣ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ” ਅਤੇ 

ਦੀਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 'ਦਂਪਾਯਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਵਿਆਕਰਣ 

ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਲ 

ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ 
- ਚਿਤ੍ਰਾਂਗਦ ਅਤੇ _ਵਿਚਿਤ੍ਵੀਰਯ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਚਿਤ੍ਰਾਂਗਦ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਿਤ੍ਵੀਰਯ 

ਸੰਤਾਨਹੀਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਵਿਆਸ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 

ਵੈਰਾਗੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਕੁਲ ਨੂੰ 
ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ 

ਉੜੇ ਵਿਆਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵਿਚਿਤ੍ਵੀਰਯ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ 

ਸੰਤਾਨਹੀਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੋ' ਨਿਯੋਗ-ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ 

ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਸ ਦਾ 

ਇਕ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਿਦੁਰ (ਵੇਖੋ) ਦੇ 

ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਿਆਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸੜ 

ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇਂ ਮਹਾਕਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” 

(2/7736) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 20 ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ 
ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਧਾਰਣਾ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਵਿਆਸ ਹੀ ਸਨ। “ਦਸਮ-ਰੰਥ" ਵਿਚ ਵਿਆਸ ਨੂੰ 

ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀ “ਥਿਤੀ” ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੇ ਯਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਸ (ਬਿਆਸ) ਨੂੰ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, - ਨਾਰਦ ਮ/ਨੈ ਜਨ ਸ਼ਕ /#ੇਆਸ ਜਲੁ 

ਗਾਵਤ ਗੌ/ਝੰਦਾ/(ਗੁ . ਗ੍ੰ. ੨੯੮)। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ -- 

ਪੂਛ ਬ੍ਰਹਖ਼ੈ ਨਾਰਦੀ ਬੌਦ /#ਆਸੌ ਕੀਇ/(ਗੁ . ਗੰ. ੫੯)। 

ਵਿਆਕਰਣ : ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ 

ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ “-ਵਿਆਕਰਣ' 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇ' ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, 

ਪਰ ਸੁਪ੍ਸਿੱਧ ਵਿਆਕਰਣ ਪਾਣਿਨੀ ਕ੍ਰਿਤ 'ਅਸ਼੍ਟਾਧ੍ਯਾਈ” 

(ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ) ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਤੰਜਲਿ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮਹਾ 

ਭਾਸ਼੍ਯ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੀਕਾਵਾਂ ਵੀ 

ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। 
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ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ 'ਸ਼ਬਦਾਨੁਸ਼ਾਸਨ” ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚਾਲ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿਆਕਰਣ 

ਦੁਆਰਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 

“ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵ੍ਰਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ : ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ 

ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ-ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਵਿਆਕਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿਆਕਰਣ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਗਿਆਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ - ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ, ਕਲ੍ਪਸੂਤ੍, ਵਿਆਕਰਣ, ਨਿਰੁਕਤ, 

ਛੋਦ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵੇਦਾਂਗ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੇਦ- 

ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬੜਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਉੜੇ 
ਅਧਿਕ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -- ਮੁਸ਼ਤਕਾ ਪਾਠ /#ਆਕਰਣ ਵਖਾਣੀ 

ਸੰਹਿਆ ਕਰਖ਼ 'ਤਿਕਾਲ ਕਰੋ /'ਬਿਨੁ ਗਾਰ ਸਬਦ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾ 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ /ਸਨੁ ਉਗ/ਝ ਮਰੋ /(ਗੁ . ਰੰ. ੧੧੨੭)। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ 

ਜਦੋ ਕੁਝ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ 

ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਇਸ ਸੈਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰ . 

ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਆਕਰਣ” ਦੇ ਸੈਨ 1939 ਈ. ਛਪਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

“ਸਬਦਾਰਥ' ਦੇ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਪ੍ਰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ 

1986 ਈ. ਵਿਚ ਛਪੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈੱਚੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ 

ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਲ ਸੌਕੈਤ ਕਰਦਿਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - “ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸੋਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ ਲਗਾਂ 

ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ 

ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ' ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ 
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ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਵਹਾਉ ਦੇ ਪਿਛੇ-ਪਿਛੇ ਚਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਥਹੁ 

ਲਗਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਉ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਬਾਣੀ 

ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਲਿਖੀ ਹੈ।” 

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਗੁਰਬਾਦੀ ਵਿਆਕਰਣ” ਨੂੰ 

ਬੜੀ ਵਿਉੱਤ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਲ ਚਾਰ ਭਾਗ 

ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ 

ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ “ਮਹਲਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ , 

ਵਰਣਬੋਧ ਅਤੇ ਸੈਧੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾਂਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਪੜਨਾਂਵ, ਕਰਿਆ ਆਦਿ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਕ- 

ਰਚਨਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 

ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ, ਛੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕਾਂ 

ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪ੍ਰ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ “ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਆਕਰਣ” ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਯਮ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ 
ਆਐੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ 

ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਂਕੜ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ 

(ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 

“ਸੁਖਮਨੀ” ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੋ` 

ਘਟ ਇਕ ਸੌ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਐਂਕੜ ਲਗਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਭਕਤੀ- 

ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 

ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੀ ਵਰਤਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰ . 

ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ 

ਨ ਹੀ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਹਾਣੀ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਅਰਥ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਾਣੀ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ 

ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਉਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ 

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਉਚਿਤ ਹਨ, ਨ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਰਤੀ 

ਵਾਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਕਲਪੇ 

ਵਿਸ਼ਣੂ , ਦੇਵਤਾ 

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹਣਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ , ਦੇਵਤਾ : ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਿਤ 
ਦੇਵਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਅਥਵਾ ਤ੍ਰਿਦੇਵਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ 

ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਘਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਆਦਿਤ੍ਯ ਵਰਗ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਰਿਗਵੇਦ” ਦੇ ਇਕ ਸੂਕਤ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਣੂ 
ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਪੈਰ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ 
ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਆਦਿ-ਪਰਵ/64) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ 
ਅਨੋਕ ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਦੈਤ ਜਾਂ 

ਅਸੁਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਤੋਂ ਭੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿ੍ਥਵੀ ਉਤੇ 

ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਗੇ । ਪ੍ਿਥਵੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਣਾ 
ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਰ-ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਹਮਾ ਕੋਲ ਗਈ 

ਅਤੇ ਭਾਰ-ਹਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਦੇਵਤਿਆਂ, ਰੀਧਰਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਪਛਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਣ। ਇਸੇ 

ਕਰਕੇ ਇੰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ 
ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਪੁਰਾਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਪੁਰਾਣਾਂ 

ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ - ਮੱਛ, ਕੱਛ, ਵਰਾਹ, ਨਰ- 

ਸਿੰਘ, ਵਾਮਨ - ਸਤਿਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮ ਤ੍ਰੇਤਾ-ਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਢ੍ਰਾ ਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਲਕੀ ਕਲਿਯੁਗ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ 

ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਧਿਕ ਹੈ।“ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ” ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ (ਵੇਖੋ “ਅਵਤਾਰ”) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 

ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ; ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 24 ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਥੋ' ਤਕ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵਿਚੋਂ' ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਰਣਾਂ 



ਵਿਸ਼ਵ-ਬੈਧੁਤਾ 

ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਤਾਰੀ 

ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ" ਦੇ “ਚੌਬੀਸ-ਅਵਤਾਰ” 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ 

ਵਿਸ਼ਵ-ਬੰਧੁਤਾ 

ਬਾਹਰਲੇ ਆਕੂਮਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ “ਬਾਬਰਵਾਣੀ” 

(ਵੇਖੋ) ਪ੍ਕਰਣ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸਜੀਵ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਂ ਮੰਨੇ ਗਏ 

ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਥਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਛਮੀ (ਲਕ੍ਸ਼ਮੀ) 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਵੇਖੋ “ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ')। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ 

ਦਿੱਤੇ ਹਨ(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ)। 'ਯੁਗੀਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ” (ਵੇਖੋ) ਦਾ ਬਿਿੱਤਾਂਤ 

(ਵੇਖੋ) ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਬੜਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣ ਤੋੱ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗਰੁੜ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਾਂ 

ਸਵਰਗ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲੋਂ ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਦੇ 

ਹਨ (ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਨੀਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ 

ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ 

ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਹੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਸ਼ੌਖ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਚਕ, 

ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਗਦਾ ਅਤੋਂ ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਪਦਮ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਰੈਗ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧਨੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ 

ਉਤੇ ਕੌਸਤੁਭ ਨਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ 

ਦੇ ਫਣ ਇਸ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਂ ਹਨ - 

ਹਰਿ, ਨਾਰਾਇਣ, ਚਤਰੁਭੁਜ, ਲਕ੍ਰਸ਼ਮੀਪਤੀ, ਮਧੁਸੂਦਨ, 

ਮੁਕੰਦ, ਮੁਰਾਰਿ, ਸ਼ੇਸ਼ਸਾਈ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ 

ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ, ਦੁਸ਼ਟ, ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਦਾ ਸੈਘਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਾਂ ਅਨਰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਰੀਗਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਨਾਰਾਇਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਜਲ 

(ਛੀਰ ਸਮੁੰ ਦਰ) ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਨਰਾਂ ਵਿਚ 

ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਨਾਰਾਇਣ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 

ਕਰਾਉ'ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਖੜ੍ਆ ਤਾ ਧਰਮੁ ਛੱਡਿਆ 

ਮਲੰਛ ਭਾ/ਖਿਆ ਗਾਹ? / /ਸ੍ਰਸਾਟੇ ਸਭਾ ਇਕਾ ਵਰਨ ਹੋਂ ਧਰਮਾ 

ਕਾ ਗਤਿ ਰਹ /(ਗੁ . ਗੰ . ੬੬੩); ਘਰ ਘ/ਨ ੭ਨਆ ਸ਼ਭਨਾ 

ਜੀਲਾਂ ਬੋਲੈ ਅਵਰ ਤੁਮਾਨ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੧੯੧)। 

ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਕ੍ਰਮਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 

- ਨਲ ਥਸ਼ੜ ਪਹਿਰੇ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ / ਮਅਲੰਛ ਧਾਨੁ ਲੰ 

ਪੂਜ਼ਹਿ ਪੁਰਾਣੁ / (ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੨), ਨਹੌਲ ਬਸਤ੍ਰ ਲੇ ਕਪੜੇ 

ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣ ਅਮਲ ਕੀਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. 8੭੦); 

ਅਭਾ/ਖਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਝਕਾਰਾ ਖਾਣਾ / ਚਉਕੇ ਉਪਰ /ਨੈਸ਼ੈ ਨ 

ਜ਼ਾਣਾ/(ਗੁ. ਗੰ . ੪੭੨)। 

ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ, ਰਿਵਾਜਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੂ _ਨਾਲ _ਸੈਬੰਧਿਤ _ਧਰਮ-ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ 'ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ” (ਵੇਖੋ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -- 

ਝਿਸ਼ਨ ਮਹੌਸ਼ ਨਿਧ ਮ/ਨੈ /ਇੰਦ੍ਾ ਕੰ ਦਰ ਸ਼ਗਨ ਪਰ /(ਗੁ. 

ਗੰ. ੧੩੨੨)। 

ਵਿਸ਼ਵ-ਬੰਧੁਤਾ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਬੰਧੁਤਾ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਲ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋ ਐਤਰ- 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 

ਅਥਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ 

ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ-ਅੰਧੁਤਾ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਏ 

ਛਡ ਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੋ ਆਕੁਮਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਦੇਸ-ਵਾਸੀਆਂ 

ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਅੰਤਰ 
ਪੂਜ਼ਾ ਪੜ/ਹ ਕਤੋਝਾ ਸੰਜਮੁ ਤੁਰਕਾ ਭਾਲ / ਛੌਡਨਲ 

ਪਾਥੰਡਾ/ ਨਾਉ ਲਈਆ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ/(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੪੭੧)। 

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿਤਰਣ ਦੇਸ ਉਤੇ ਹੋਏ ਆਕ੍ਰ ਮਣ ਦੇ 

ਫਲਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ-ਵਾਸੀਆਂ 

ਨੂੰ ਉਬਾਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਜ “ਜਪੁਜੀ' ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਆਤਾ ਧਰ/ਤਿ ਮਹਤੁ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਵਿਆਪਤ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਝ 
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ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ 'ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

- ਸਭੇ ਸਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਦਾਇ/ਨੇ ਤੂੰ /ਕੇਸ਼ੈ ਨ /ਦਿਸ਼ਹਿ ਸ਼ਾਹਰਾ 

ਜੀ / (ਗੁ. ਗੁੰ. ੯੭)। ਏਕਾ /ਪਿਤਾ ਏਕਸ਼ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ 

ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ 

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ 

ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ, - ਏਕਾ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭਾ ਲਗਾ ਉਪਜਿਆ 

ਕਾਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੩੪੯)। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮ-ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਭੈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 

ਹੈ - ਡੈ ਕਾਹੂ ਕਉਂ ਦੇਤ ਨੰਹੇ ਨਨ ਭੈ ਆਨਤ ਆਨ /(ਗੁ. 

ਗ੍ਰੰ. ੧੪੨੭) ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਹਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਜਿਤ 

ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਿਆ ਹੈ -- ਹਕਾ 
ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਓਸ ਨੂਅਰ ਓੱਸ਼ ਗਾਏ / ਗੁਰ ਪਨ ਹਾਆਾ 
ਤਾ ਭਠੇ ਜਾ ਮਰਦਾ ਨ ਖਾ7ਇ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੪੧)। ਪਰਾਈ 
ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 

ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ 
ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚਲਣਾ ਹੈ -- ਘਗੱਲ 

ਪਏ /ਨੈਛੁ ਹਥ੍ਹ ਦੇਹਿ / ਨਾਨਕਾ ਰਾਹ ਪਛਾਣ/? ਸਇ/(ਗੁ . 
ਗ੍ਰੰ.੧੨੪੫)। 

ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਬੰਧੁਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਸੁ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ, ਬਿਖੁ, ਵਿਖ, 
ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 

ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਅਸਥ ਉਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ (ਕਾਲਕੂਟ) ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ 

ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ 

ਸੜਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਉਸ 

ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇਂ ਗਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਣ 

ਵਿਦਿਆ 

ਕਾਰਣ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਗਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਸ 
ਨੂੰ “ਨੀਲਕੌਠ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਵਸ” ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਲੋਭਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ “ਅਨੰਦੁ” ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਏਹ /ਵੇਸ਼ 
ਸੰਸ਼ਾਨ ਤੁਮ ਦੌਥਦਾਂ ਏਹੁ ਗੰਨੇ ਕਾ ਰੂਪ ਰੈ ਗੰਭੇ ਰੂਪ ਨਦਗਾੰ 

ਆਇਆ/(ਗੁ. ਗੰ. ੯੨੨)। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 'ਵਿਸੁ” 

ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਵ (ਸਾਰਾ) ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਸੈਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼-ਵਤ ਹੈ (ਚਲਣ ਸ਼ਾਰ ਨ ਜਾਣਨ? ਕਾਨ ਕਰੋਧ /ਵਿਸ਼ 

ਵਧਾਇਆ -- ਗੁ. ਗ੍ੰ. ੧੪੫)। ਪਰ 'ਹਰਿ-ਰੂਪ” ਇਹ ਇਸ 
ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਣ 

ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ (ਆ/ਵਗਤੌ ਨਿਰਆਾ/ਇਲ਼ 
ਉਪਜੇ /ਨੈਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਗੁਣੁ ਥਆ - ਗੁ. ਗੰ. ੯੪੦)। 

ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਰਿ-ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈ -- ਸਚੀ ਤੇਗ ਕੁਦਰਤਿ ਸਚੋ 

ਪਾਹਤਿਸ਼ਾਹ/(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੪੬੩)। 

ਇਸ ਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਕੇਵਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ-ਕਵੀ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ - ਜਗਤ ਉਧਾਰਣੁ ਨਵ /ਨੈਧਾਨ ਭਗਤਹ ਭਾਵਾ 

ਤਾਰਣੁ / ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਝੂੰਦ ਹਰੇ ਨਾਨ /ਬਸ਼ ਕਾ /ਝਧੌ ਨਿਵਾਰਣੁ / 

(ਗੁ. ਗੰ. ੯੭)। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾ ਖਾਣਾ 

ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਵਿਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ - /ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ 

/ਵਿਸ਼ ਪੰਝੈ ਖਾਈਆ /(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੪੪)। 

ਵਿਦਿਆ : ਇਹ “ਅਵਿਦਿਆ” ਦੀ ਵਿਪਰੀਤ-ਅਰਥਕ 
ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ 

“ਵਿਦਿਆ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦ੍ੈਤ-ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚ ਗਿਆਨ 

ਅਥਵਾ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। 
ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ, 

ਪਰਮਾਰਥ ਤੱਤ੍ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ। ਅਦ੍ੈਤ 
ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਰਥ ਤੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਹਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ 

ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਹੀ 'ਬ੍ਹਮ- 

ਵਿਦਿਆ” ਹੈ। 
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ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਕ “ਅਪਰਾ ਵਿਦਿਆ”, 

ਜੋ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਗੁਣ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਖ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ “ਪਰਾ ਵਿਦਿਆ” 

ਰਾਹੀਂ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਬ੍ਹਮ-ਵਿਦਿਆ' ਜਾਂ 

'ਆਤਮ-ਵਿਦਿਆ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕਰੱਧ, ਲੋਭ, 

ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਦੁਰਵਿੱਤੀਆਂ ਅਥਵਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ 

ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ 

ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾ ਵਿਦਿਆ 

ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਵਿਦਿਆ ਦੂਜੀ। ਸ਼੍ਵਣ , ਮਨਨ 

ਅਤੇ ਨਿਦਿਧ੍ਯਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋ` ਲੈਘਦਾ ਹੋਇਆ 

ਜਿਗਿਆਸੂ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾ-ਪਰਕਾ ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਰਾ-ਵਿਦਿਆ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, 

“ਪਰਾਵਿਦਿਆ” ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾ 

ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ -- /ਵ/ਦਿਆ 
ਵੀਚਾਗੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ? / ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਨੰ ਤਾਂ ਤੀਰਥ 

ਵਾਸੀ/(ਗੁ. ਗੰ. ੩੫੬)। 

ਵਿਦੁਰ : ਰਾਜਾ ਵਿਚਿਤ੍ਵੀਰਯ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ 
ਸੁਦੇਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ 

“ਮਹਾਭਾਰਤ” ਵਿਚ ਦਾਸੀ-ਸੁਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - 

ਦਾਸ ਸਤ ਜਨੁ /ੜਿਦਰ ਸ਼ਦਾਆ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੩੪੫)। ਇਹ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ-ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਹਿਤ- 

ਚਿੰਤਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੌਂਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਟਲ 

ਜਾਏ, ਪਰ ਸਫਲ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਪਦੀ ਦੇ ਚੀਰ- 

ਹਰਨ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਸਮੇ' ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ 

ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਭਸਮ ਹੋਣ ਤੇਂ ਬਚਾਇਆ 

ਸੀ! 

ਇਸ ਦੀ ਸਾਤਵਿਕ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਭਾਵਨਾ ਤੋ” 

ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਿਸ਼ਣ ਨੇ 

ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੁਰ ਦੀ 

ਕੁਟੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਗ-ਪਾਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ 

ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਤਵਿਕ ਭਾਵ 

ਵਿਭੀਸ਼ਣ 

ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸੈਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਲ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਰਾਜਨੁ ਕਉਨ ਤਮਾਨੈ ਆਵੈ / ਐਸ਼ੋਂ ਭਾਊਂ 

ਵਰ ਕੌ ਦੇਖਿਓ ਓਹ ਗਗੀਝੂ ਮ/ਹ ਭਾਵੀ / (ਗੁ. ਗਰੰ . 

੧੧੦੫)। 
ਕੌਰਵ-ਪਾਂਡਵ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇ ਇਹ ਕੌਰਵਾਂ ਵਲ 

ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੋ ਇਸ ਉਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ 
ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਰਾਜ-ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਰਖ ਕੇ ਆਪ 

ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਗਾ। -ਭਾਗਵਤ- 

ਪੁਰਾਣ” (ਸਕੰਧ 3) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰ 

ਸੰਭਾਲਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਧਿ੍ਤਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਂਧਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੰਤੀ ਸਹਿਤ 

ਇਸ ਦੇ ਘਰ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਬਿਰਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਕੁਰਕਸ਼ੇਤ੍ ਵਿਚ ਸ਼ਤਯੂਯ ਦੇ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਗੇ। 

ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ 

ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਂਡਵ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। 

ਇਹ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਾ 
ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੁਰ ਨੇ ਯੋਗ-ਬਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 

ਪਾਣਾ ਨੂੰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ 

ਤੁਰਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀ 

ਸੂਝ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੌਕੜ ਬਾਰੇ “ਮਹਾਭਾਰਤ” (ਆਦਿ- 

ਪਰਵ, ਉਦਿਯੋਗ-ਪਰਵ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣੀ- 

ਮਾਂਡਵ੍ਯ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼੍ਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕੁਝ 

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀ 

ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਛਡ ਕੇ ਭਜ ਗਏ । ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ 

ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ 
ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ 
ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਣ 'ਤੇ 

ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ 

ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਟਿੱਡੇ ਨੂੰ ਸੂਲ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ 

ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 

ਘਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਫਲਦਾਇਕ ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਦ੍ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਲਏ। 
ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਵਿਦੁਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। 

ਵਿਭੀਸ਼ਣ : ਰਾਵਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੋ ਕੈਕਸੀ ਦਾ ਤੀਜਾ 

ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕੈਕਸੀ ਵਲੋਂ' ਬ੍ਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ 

ਦਾ ਆਚਾਰ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। 'ਬਾਲਮੀਕਿ 
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ਰਾਮਾਇਣ” (ਉੱਤਰ-ਕਾਂਡ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ 

ਬਿਨਾ ਡੋਲੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਲਗੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਬ੍ਹਮ-ਅਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਰ ਦੇਣ 

ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 

ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦਾ ਸੁਭਾ ਬੜਾ ਨੋਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ 

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਵਣ ਨਾਲ 

ਵੀਆਹ (ਵਿਵਾਹ) 

ਦੇ ਇਕ ਆਖਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਕ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੋਗ ਲਈ ਜਦੋਂ' ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 

ਬਹੁਤ ਕੌਂਧ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ 

ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਧਰਮ ਹੈ , ਸ਼ਰਤਕੇਤੁ ਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰੀਤ 

ਨੂੰ ਬੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਦਸੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ 
ਤੋਂ ਉਤਮ 'ਬ੍ਰਾਹਮ” ਵਿਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ ਨੂੰ ਘਰ 

ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਸਤ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣਾਂ ਸਹਿਤ ਕੰਨਿਆ 

ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਕੌ ਨਿਆ-ਦਾਨ” ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਘਟ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਰਾਵਣ (ਵੇਖੋ) ਦੁਆਰਾ ਸੀਤਾ (ਵੇਖੋ) 

ਦੇ ਅਪਹਰਣ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਵਿਆਹ” ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਸੰਬੋਧਾਂ 

ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ। 

ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 

ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸੀ ਰਾਮ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਰਾਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲ 
ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਦਰਸਾਇਆ । ਵਿਭੀਸ਼ਣ 

ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪੁਜ ਕੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ 

ਉੱਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕਾ ਦੀ ਗੱਦੀ 

ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। 
ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ - ਅੰਬਗੰਕਾ ਕਉ ਦੀਓ ਅਭੈ ਪਦੁ ਰਾਜੁ ਭਭਨਖਨ ਆਧਿਕਾ 
ਕਰਿਓ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੧੧੦੫)। 

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ 'ਘਰ ਦਾ 
ਭੇਤੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ 

ਗਈ ਹੈ -- ਘਰ ਦਾ ਡੇਤਾਂ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ / 

ਵੀਆਹ (ਵਿਵਾਹ) : ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਵਿਵਾਹ” ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਸਮਾਜ 
ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ£ਜੂਨ ਦੀ 
ਨਿਰੈਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ 

ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 

ਦੌਪਤਿਕ ਸੈਬੈਧ ਹੀ 'ਵਿਵਾਹ' ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ 

ਸ਼੍ਤਕੇਤੁ। ਇਹ ਉਦਾਲਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।'ਮਹਾਭਾਰਤ' 

ਨੂੰ ਨਿਯੋਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਰੁਚੀਆਂ ਉਤੇ 

ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ 'ਸੋਹਾਗਣ" 

ਬਣਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ 

ਗਤਿਵਿਧੀ ਅਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੂੰ ਪੀਤਮ ਮਿਥ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰੌਮਿਕਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 

ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ 
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੈਧ (ਜਾਇਜ਼) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ- 

ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਘਾਇਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ 

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਵਿਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

- ਕੱਠੇ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੰ ਘਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੱਲ ਸ਼ਰੀਆ 

ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ / ਥੌਲ ਦੇਸ ਆਨੇ ਅਨਦੁ ਭਾਇਆ ਸਹੁ 

ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ / ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹ ਕਾਮਣ? /ਝੌਕ 

ਘੰਚਾਨੁ / ਹਮਰੈ ਘ/ਰੇ ਆਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਭਤਾਨ / ਗਰ 

ਦੁਆਰੈ ਹਮਰਾ ਵੀਆਨੁ /ਜੇ ਹੋਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਹ ਨਮੱਲਿਆ ਤਾਂ 

ਜਾਨੇਆ। /ਤਿਹ ਲੋਕਾ ਆਹ ਸ਼ਝਦੁ ਗੰਵਆ ਹੈ ਆਪੁ 

ਗਾਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨੈਆ/ (ਗੁ. ਗੰ. ੩੫੧)। ਗਉੜੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ “ਸਾਹਾ” ਅਤੇ 

ਸੈਸਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨੂੰ “ਵੀਆਹ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਆਹ-ਸੰਬੰਧ ਤੋ ਸਚ ਰੂਪ ਸੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦਸੀ ਹੈ - 
ਸ਼ਾਹਾ ਸੰਜੇਗੁ ਵੀਆਨੁ /ਵਿਜੰਗੁ / ਸਚੁ ਸੰਤਾਤਿ ਕਹ ਨਾਨਕਾ 

ਜੋਂਗ /(ਗੁ. ਗੰ . ੧੫੨)। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ _ 

ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਦਾ 
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ਔਐਧਕਾਰ ਕਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਤ ਗਿਆਨ 

ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਵੀੰਆਹੁ ਹੋਆ 

ਔਠੇ ਝਾਲ਼ੁਲਾ ਗੁਰਮੁਥੋ ਹਰ ਪਇਆ / ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੋਰਾ 

ਕਾਟੋਆ ਗੁਰ /ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡ ਝਲ7ਇਆ/(ਗੁ. ਗ੍ਰੰ . ੭੮)। 

ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ( ਟੀਕਾਕਾਰ) : ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 
ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਧ ਅਤੇ 

ਕਾਵਿਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਸਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਵਜੋ 

ਪ੍ਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਨ। ਸੰਨ 1872 ਈ. ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਾਈ 

ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਵੀ' ਤਕ ਵਿਦਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਰਚੇ ਗਏ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਸੀ। 

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਗਿਆਨੀ 

ਰਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਸੰਨ 1896 ਈ. ਤੱ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਦ-ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

“ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ” ਉਤੇ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ 1897-98 
ਵਿਚ ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਪੁਜੀ, ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 

ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਸਹੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ, ਗਾਥਾ, ਲਾਵਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ 

ਵਾਰ ਆਦਿ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਰਕੇ ਟੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਛਾਪੇ। ਆਪ ਨੇ 'ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ” ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੈਨ 1940 

ਈ. ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ 

ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ-ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸ਼ਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉੱਦਾ। 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਦੇਣ 'ਸੈਥਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ 

ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨ 1939 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 
ਸੈਨ 1958 ਈ. ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਕ 

ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸੈਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ 

1958 ਈ. ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਸੰਨ 
1962 ਤਕ (3661 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ) ਛਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਵਦ 

ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 607 ਪੰਨੇ 

ਤਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋੱ 

ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਸੈੱਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਿਆ। 

ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 
ਪੂਰੀ ਗਹਿਨਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੀਕਾ-ਵਿਧੀ ਚਾਰ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -- ਟੀਕਾ (ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਕਰਣ), 

ਅਰਥ, ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੁਕਤ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ 

ਨਾਮਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 
“/ਏਸ਼ ਪੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸੰਥਯਾ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜੀ” 

/ਕਾਉ' ਹੈ ?/ਏਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਈ ਵਡੋਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਗੀੰਦਾ ਹੌ / 
/ਏਸ਼ /ਵਚ ਜੌ ਮੁਲ ਹੈ ਓਂਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌ ਵੱਡਾ ਵਸ਼ਤੂ' ਹੈ, 

ਉਹ ਧੁਰ ਕਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਜੌ ਧੁਰੋਂ ਆਈਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੌ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ / ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਦੀ ਬਾਣ? ਹੌਣ ਕਰਕੇ 
ਆਪ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਪਰ /ਇਕਾ ਅਲਪਗਾ ਜੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੌ, 

/ਏਸ' ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ /ਜਲੋ' ਤਕ /ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਸ਼ਹ/ਇਤਾ ਨਾਲ਼ /ਏਸ਼ ਦ? ਵੱਧ ਤੌ ਵੱਧ ਸਮਝ ਆ ਸ਼ਕ ਉਹ 

/ਇਸ ਦੇ ਚਰਨਾ /ਵਿਚ ਬੰਠ ਕੇ /ਏਸ਼ ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਨਤਾਂ ਜਾਵੇ / 

/ਏਸ਼ ਕਰਕੇ /ਏਹ /ਏਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸ਼ੰਥਯਾ” ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ 
/ਲਆਂ /ਵਾਦਿਆਰਠ ਵਾੜੂੰ /ਮਲਾੰ ਹੈ, /ਇਹ ਮੁੜਾ/ਲਆ ਨੰ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਲਪੱਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਕਾਈ ਅਭੱਲਤਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਗ?” 

ਇਸ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੀ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਭਾਈ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਕਵੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ 

ਛੋਹਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਰਥ ੜੋ' ਲਾਂਭੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਧ-ਮੀਟੇ ਨੈਨਾਂ ਵਾਲਾ 

ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਵੀਰਵਾਰ : ਵੀਰ (ਬਿ੍ਹਸਪਤਿ) ਗ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇਂ ਪ੍ਚਲਿਤ 
ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ -- ਵੀਰਵਾ/ਰ ਵੀਰ ਭਰਮਾ 
ਭਾਲਾਏ/ (ਗੁ. ਗੁੰ. ੮੪੧); #੍ਰਹਸ਼ਪਾੰਤਾ /ਝ/ਖਆ ਦੰ/ਇ 

ਬਹਾ/ਇ /(ਗੁ . ਗ੍ੰ. ੩੪੪)। ਵੇਖੋ “ਵਾਰ', 'ਬ੍੍ਹਸਪਤਿ”। 

ਵੇਦ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦ੍ ਧਾਤੂ ਤੋ ਬਣਿਆ ਹੈ 



ਵੰਦ 

ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ”। ਭਾਰਤ 

ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਜਦੋ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਮਣੀਕਤਾ ਨੂੰ 

ਗਾਉਣ ਲਗ ਗਏ ਅਤੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ। ਇਹ ਗੀਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਗਤ 

ਸੰਬੈਧੀ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ “ਮੰਤ੍ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ 

ਸੰਗ੍ਹਿ ਨੂੰ“ਸੈਹਿਤਾ” (ਵੇਦ) ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਦ 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ-ਆਧਾਰ ਇਹ ਵੇਦ 
ਹੀ ਹਨ। ਸਾਖਿਆੜ ਅਨੁਭੂਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ “ਨਿਗਮ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - 

ਠਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਲੀੰਚਾਰੌ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੧੩੫੦)। ਇਸ ਤੋ” 

ਭਿੰਨ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ “ਆਗਮ' (ਵੇਖੋ) 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। 

ਵੇਦ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੈਬੀ 

ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ-ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਲਿਪੀ-ਬੱਧ ਰੂਪ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀ 

ਇਤਿਹਾਸ-ਯੁਗ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ 
ਭਾਵ-ਸਾਮਗ੍ੀ ਸਾਡੇ ਤਕ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰ ਵਾਹ-ਮਾਨ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ 

ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੀਤਾਂ/ਮੰਤਾਾਂ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਹਿਤ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਯੱਗ ਸੈਬੈਧੀ ਕਰਮ- 

ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਿਗਿਆਸਾਵਾਂ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ 

ਗੌਰਵਮਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਚੂੰਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਹ 

ਕੇਵਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ' ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਇਕ ਨਾਂ 'ਸ਼ੁਤਿ" ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ -- ਸਤਿ ਨਿਨ/ਤਿ ਗੁਨ 

ਗਾਵਹਿ ਕਰਤੇ /ਸਿਧ ਸ਼ਾਿਕਾ #/ਨੈ ਲਨ ਧਿਆ/ਇਆ/(ਗੁ 

ਗੁਰੰ. ੭੮੫)। 

“ਵੇਦ” ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵੈਦਿਕ 

ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਹਿਤਾ, 
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ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਆਰਣ੍ਯਕ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ 

ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਣ 

ਲਗਿਆ। 'ਸੈਹਿਤਾ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚ। ਪਰ 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਅਰਥ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ, ਉਸਤਤਾਂ , ਤੌਤ੍ਹਾਂ, 

ਯੱਗ ਸੈਬੈਧੀ ਕਰਮ-ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ 'ਸੈਹਿਤਾ” ਦਾ ਨਾਂ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੈਦਿਕ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ 

ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਤ , ਉਸਤਤਾ ਆਦਿ ਬੜੇ 

ਲੋਬੇ ਸਮੇ' ਤੋਂ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਬਾਦ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਹਿਤਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੰਤ੍ਾਂ, ਉਸਤਤਾਂ, 

ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਅਜਿਹਾ ਕਦ ਹੋਇਆ ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 

ਮਤ-ਭੇਂਦ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਈਸਾ ਤੋ' ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਦਸਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਝ ਵੀ 

ਹੋਵੇ , ਸੰਹਿਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨ 

ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ' ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਸੰਹਿਤਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਹਨ 

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਿਗ, ਯਜੁਰ ਅਤੇ ਸਾਮ। “ਰਿਗ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਉਸਤਤ। 'ਯਜੁਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੱਗ ਦਾ 

ਵਿਧਾਨ। 'ਸਾਮ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਸਥਾਪਿਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠ (ਗੀਤ)। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ 

ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਸਾਮਵੇਦ 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਨਾਂ “ਵੇਦ-ਤ੍ਰਈ” 

ਹੈ। 
ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਚਲਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ 

ਚਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੈਹਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 

ਬਚ ਰਹੀ ਸਾਮਗੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੌਕਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ 

ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਥਰਵ-ਵੇਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ 
ਲਿਆ _ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੈਧੀ ਉਲੇਖ ਅਥਰਵ-ਵੇਦ 

(3074/20) ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ 

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਵਿਆਸ ਨੇ 
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ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਯੱਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ 

ਰਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਸ਼ਾਮ ਵੈਦ /ਓਗੁ 

ਜੁਜਰ ਅਥਰਬਣੁ ਬ੍ਰਹਮੇ ਮ/ਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੰਗੁਣ /(ਗੁ. ਗੰ. 

੧੦੩੭-੩੮)। 
ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ' ਸਭ ਤੋ 

ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ, ਕਲਪ, ਵਿਆਕਰਣ, ਨਿਰੁਕ੍ਤ, ਛੰਦ ਅਤੇ 

ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍-ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੈਦਿਕ ਸੱਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ 

ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ 

ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ 

ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੇਂਦ-ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 

ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਖਿਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। 
“ਰਿਗ-ਵੇਦ” ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਸੈਹਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰਿਗ” ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 

ਵਿਚ ਉਸਤਤਮਈ ਰਿਚਾਵਾਂ (ਮੰਤ੍ਰਾਂ) ਦਾ ਸੰਗ੍ਹਿ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਇਸੇ ਵਿਚ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 

ਅਨੁਭਵ ਗੀਤਾਂ (ਮੰਤਾਂ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਦ 

ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾ 

ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। 

ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੂਕ੍ਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਕ੍ਤਾਂ ਦੀ 
ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 1028 ਹੈ। ਇਹ ਵੇਂਦ ਦਸ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਭਾਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤੁ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪ੍੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਵਰੁਣ, ਇੰਦ , 

ਅਗਨੀ, ਪਿ੍ਥਵੀ, ਸੂਰਜ, ਉਸ਼ਾ ਮਰੁਤ (ਵਾਯੂ), ਪਰਜਨ੍ਯ 

ਆਦਿ। ਅੰਤਰੇਯ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ੀਤਕਿ ਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, 

ਆਰਣ੍ਯਕ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਇਸ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 

ਹਨ। 
“ਯਜੁਰਵੇਦ' ਅਤੇ 'ਸਾਮਵੇਦ' “ਰਿਗ-ਵੇਦ' ਤੋ' ਬਾਦ 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। 'ਯਜੁਰ” ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ 
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ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਯੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧੀਆਂ (ਯਜੁਸ਼) 

ਸੈਕਲਿਤ ਹਨ। ਅਤੇ , 'ਸਾਮ” ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ 

ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰਰ-ਗੀਤੀਆਂ (ਸਾਮਨ੍) ਨੂੰ ਦਰਜ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਮੰਤ “ਰਿਗ-ਵੇਦ” 
ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਯਜੁਰ-ਵੇਦ” ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਦਮਈ ਕਰਮ-ਵਿਧੀਆਂ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਮ ਉਹੀ 

ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁਮ ਦੀ ਯੱਗ-ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਵੇਲੇ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਦ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ - ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਤੇ 

ਸ਼ੁਕਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਤਿਰੀਯ ਅਤੇ ਵਾਜਸਨੇਯੀ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰੂਪ ਵਿਚ 7 ਕਾਂਡ, 44 ਅਧਿਆਇ, 

651 ਅਨੁਵਾਕ ਅਤੇ 2198 ਕੰਡਿਕਾਵਾਂ (ਮੰਤ੍) ਹਨ। 

ਸ਼ੁਕਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 40 ਅਧਿਆਇ, 303 ਅਨੁਵਾਕ ਅਤੇ 

1975 ਕੰਡਿਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗੋਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 

ਹਨ। ਤੈਤਿਰੀਯ ਬਾਹਮਣ, ਤੈਤਿਰੀਯ ਆਰਣ੍ਯਕ ਅਤੇ 

ਤਿੰਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ - ਤੈਤਿਰੀਯ, ਮੰਤ੍ਰਾਯਿਣੀ ਅਤੇ ਕਠ- 

ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਇਸ ਵੇਦ ਨਾਲ ਹੈ। 

“ਸਾਮਵੇਦ” ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੋਂ ਜ਼ੋਰ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੱਗ ਵੇਲੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤ੍ਾਂ ਦੀ 

ਗਾਇਣ-ਵਿਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸੁਰ ਸਾਮਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 1549 ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਗੀਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ 1474 'ਰਿਗ-ਵੇਦ” ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 

75 ਮੰਤ੍ਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ 

ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਬਾਹਮਣ 

ਹਨ - ਤਾਂਡਯੇ , ਸ਼ਤਵਿੰਸ਼, ਸਾਮ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀਯ। 

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਦ ਦੇ ਦੋ ਆਰਣ੍ਯਕ (ਛਾਂਦੋਗ੍ਯ 

ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀਯ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ (ਛਾਂਦੌਗ੍ਯ , ਕੇਨ 

ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀਯ) ਹਨ। 
“ਅਥਰਵ-ਵੇਦ' ਵਿਚ ਤੌਤ੍ਹਂ (ਅਥਰਵਨ) ਦਾ ਸੈਗਹਿ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਯੱਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤੁ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਮਾਰਣ, ਮੋਹਨ, ਉੱਚਾਟਨ ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਵਰਣਨ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਮਾਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਕਥਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਦ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।ਇਸ 
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ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤ-ਸਹਿੰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੌੜ੍ -ਸੈਹਿਤਾ 
ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੂਤਾਂ, ਪੇਤਾਂ, ਪਿਸ਼ਾਚਾਂ 
ਅਤੇ ਰਾਪਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਆਉਣਾ 

ਧੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਦ ਵਿਚ ਕੁਲ 5849 ਮੰਤ੍ਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋ 1200 'ਰਿਗਵੇਦ” ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 
ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਦ 20 ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗੋਂ' 34 ਪ੍ਪਾਠਕ, 111 ਅਨੁਵਾਕ 
ਅਤੇ 731 ਸੂਕ੍ਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੱਦ 
ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਦ ਨਾਲ ਸੈਬਧਿਤ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ (ਗੋਪਥ) 
ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ (ਮੁੰਡਕ, ਮਾਂਡੂਕ੍ਯ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਉਪ-ਵੇਦ 
ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਉਪਵੇਦ 
“ਅਯੁਰਵੇਦ' ਹੈ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੇ ਉਪਵੇਂਦ ਦਾ ਨਾਂ 'ਧਨੁਰਵੇਦ” 
ਹੈ, ਸਾਮਵੇਦ ਦਾ ਉਪਵੇਦ 'ਸੰਗੀਤ-ਵੇਦ” ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਥਰਵਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ “ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ-ਵੇਦ” ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਨੌਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਸ਼ਾਮ ਕਹੈ ਸ਼ੋਤੰਝ੍ਰ ਸ਼ਆਨ ਸ਼ਚ ਆਹ 
ਆਛੈ ਸ਼ਾੰਚ ਰਹੇ / ਸਭੁ ਕੌ ਗੰਦ ਸਮਾਵੈ //ਰੇਗੁਾ ਕਹੋ ਗਹਿਆ 
ਭਰਪੂ/ਨੈ/ ਰਾਆ ਨਾਲ਼ ਦੋਵਾਂ ਆਹ ਸੂਰ / ਨਗਇ ਲਇਸ਼ 

ਪਰਾਛੜਾ ਜਾ/ਹ/ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੌਖੰਤ੍ਰ ੫ਹਿ/ ਜੁਜ਼ ਅਹਿ 
ਜੋਨਿ ਛਲ? ਚੰਦ੍ਰਾਵਨੇ ਕਾਨ੍ਹ  ਨਸਨ ਸਾਢਮੁ ਭਾਇਆ? 
ਪਾਰਜਾੜੁ ਗੌਧ7 ਲੰ ਆਇਆ /ਬੰਂਦੁਾਲਨ ਅੰਹ ਰੰਗ ਕਆ/ 

ਕਾਲਿ ਆਹੇ ਬੰਦ ਅਥਰਬਣੁ ਹੁਆ ਨਾਉਂ ਖੁਦਾਈ ਆਲਹ 
ਭਾਇਆ / ਨੀਲ ਬਸਤ ਲੰ ਕਪੜੇ ੫/ਹਰੇ ਤੁਰਕਾ ਪਨਾਣ? 
ਅਮਲ ਕੀਆ / ਚਾਰੇ ਵੰਦ ਹੋਏ ਸ਼ੰਚਾਆਰ / ਪੜ/ਹ ਸ਼ਣ/ਹ 
/ਤਨ੍ਹ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ / ਭਾਉ ਭਾਗ/ਤ ਕਾਰਡ ਨੰਦ ਸ਼ਦਾਏ / ਤਉ 
ਨਾਨਕਾ ਮੌਥੰਤ੍ਰ ਪਾਏ /(ਗੁ. ਗੰ. ੪੭੦)। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ 'ਰਿਗ-ਵੇਂਦ” ਅਧਿਕ 

ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ 

ਭਾਗ ਇਸੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 

ਦੀ ਸਰਬ-ਪੁਰਾਤਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਯ 

ਵੇਦਾਂਤ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਜਾਤਿ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ 6 ਤਸਾਹੀ 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਵੇਦ 

ਦੁਆਰਾ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਡਮੁਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕ ਤੱਤ 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਭਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਗਵੇਦ (1/164/20) ਦੀ ਉਕਤੀ ਕਿ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਇਕ ਬਿਛ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਸਪਰ 
ਮਿਤਰ ਭਾਵ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 
ਬ੍ਿਛ ਦੇ ਫਲ ਖਾਏ ਬਿਨਾ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵੇਖਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿ੍ਛ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 
ਦੀ ਪ੍ਤਿ-ਛਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ - ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕੁ ਫਲ ਦੋ/ਏ ਪੱਸੋਰ 
ਆਨੰਹ/ ਆਵਤ ਜ਼ਾਤ ਨ ਦੀਸ਼ਹੀੰ ਨਾਂ ਪਰ ਪੰਖ ਤਾ/ੰਹਿ/ 
ਬਹੁਰੰਗਨੈ ਰਸ਼ ਡੋ/ਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰਹੈ /ਨੇਰਬਾਣ/ (ਗੁ. ਗੁੰ . 
੫੫੦)। 

ਵੇਦਾਂਤ-ਦਰਸ਼ਨ : ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍' ਅਥਵਾ 
“ਛੇ-ਦਰਸ਼ਨ' ਵਿਚੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਇਕ ਨਾਮਾਂਤਰ “ਉੱਤਰ ਮੀਮਾਂਸਾ” ਹੈ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਢੀ 
ਬਾਦਰਾਨਣ ਹੈ। “ਬਾਦਰਾਯਣ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਂ 
ਭਾਵ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਬਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰਯ ਦਾ 
ਵੈਸ਼ਜ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਜਾਂ ਬਦਰਿਕਾਸ਼੍ਮ ਵਿਚ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਵਿਆਸ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਨਿਆਮ ਵੌਦ ਕਏ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰੇ“ 
ਵੇਦਾਂਤ /ਝਆ/ਨ ਸੁਣਾਇਆ /(1/11)। 

ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ 
ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਹਨ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵੈਦਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 
“ਵੇਦਾਂਤ” (ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਬਾਦਰਾਯਣ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ 
ਦੇ ਮੂਲ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਬ੍ਰਹਮ-ਸੂੜ੍' ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ 
ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ 
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ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ “ਸਰੀਰਿਕ ਮੀਮਾਂਸਾ” ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਵੇਦਾਂਤ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਦ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਸੈਕਰਾਚਾਰਯ, 

ਵੇਦ ਕਰਮ-ਪ੍ਧਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਸ 

ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਆ 

ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੈਮਿਨੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਨ ਕੇ 'ਪੂਰਵ- 
ਮੀਮਾਂਸਾ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਬਾਦਰਾਯਣ ਨੇ 

“ਬ੍ਹਮ-ਸੂਤ੍' ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਧਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ 

ਜਿਸ ਮੀਮਾਂਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ “ਉੱਤਰ-ਮੀਮਾਂਸਾ” ਦੇ 

ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਚਾਰ ਅਧਿਆਇ 

ਹਨ। ਪਹਿਲਾ 'ਸਮਨ੍ਵਯ', ਦੂਜਾ “ਅਵਿਰੋਂਧ”, ਤੀਜਾ 

“ਸਾਧਨ” ਅਤੇ ਚੌਥਾ “ਫਲ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚ' ਤੀਜਾ ਅਤੇ 

ਚੌਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। 'ਸਾਧਨ” ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ 

ਬ੍ਹਮ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ _ 

ਹੈ। ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ “ਫਲ” ਵਿਚ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ, ਜੀਵ ਦਾ 

ਗੁਮਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਫਲ 

ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪੜਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ । ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ 'ਪੁਰੁਸ਼ ਸੂਕ੍ਤ” 
ਵਿਚਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦੇ- 

ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਤਿ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਰਦਿਆਂ “ਬ੍ਹਮਸੂਤ੍ਰ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਯ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਦ੍ਰੈਤ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। 

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਰਾਚਾਰਯ ਦਾ ਮਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੋਕਰ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਹਮ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਤਿ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋ 

ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋ' ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ।ਸ਼ੈਕਰ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ 
ਨੂੰ ਮਾਇਆਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ 

ਰਾਹੀ' ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ 

ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅਸਲ 

ਵਿਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆਵੀ ਪਾਸਾਰ 

ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਿਆਨ 

ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਸ 
ਅਥਵਾ ਆਰੋਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰੋਪਿਤ ਵਸਤੂ ਸੱਚੀ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਅਨੇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ 
ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬ੍ਹਮ ਇਕ ਹੈ , ਪਰ 

ਅਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਕਾਰਣ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੋਕਤਾ ਦਾ 

ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਾਰਣ ਬ੍ਹਮ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ , 

ਅਨੌਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ- 

ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਾਰਕ 

ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਯ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ' ਬਾਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ 

ਵਸਤੂਆਂ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ 'ਬ੍ਹਮ” ਹੈ। 

ਬਾਦਰਾਯਣ ਨੇ ਜੜਵਾਦ, ਸਾਂਖ੍ਯ, ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ, ਬੋਧ-ਮਤ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 

ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀੜੀ ਹੈ। ਬ੍ਹਮ ਸੰਬੰਧੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਬਿਰਤੀ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਹੈ । 

ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੂਤਾਂ 

ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਸੈਖਿਪਤ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਰੇਪਰਾ ਵਿਚ 'ਬ੍ਰਹਮਸੂਤ੍ ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼੍ਯ ਵਿਚ ਅਦ੍ੰਤ ਦੀ ਜੋ ਸਰੂਪ- 

ਪਸਾਰਾ ਕੋਵਲ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਅਨੌਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ 
ਅਗਿਆਨ (ਅਵਿਦਿਆ) ਨ ਰਹੇਂ ਤਾਂ ਬ੍ਹਮ ਦੀ ਅਨੋਕਰੂਪਤਾ 

ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਅਸਲੋਂ 

ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 

ਮਾਇਆ ਨੂੰ “ਅਗਿਆਨ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਨੈਕਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 

ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ 
ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਜਾਂ ਮਾਇਆਵੀ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ-ਰੂਪ ਵੀ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਸ਼ੈਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 
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ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸੰਘਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ 

ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੋਕ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 
“ਸਗੁਣ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋ ਸ਼ੈਕਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਬ੍ਹਮ ਸਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। 

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੋਂ ਦੂਜੀ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ-ਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆਵੀ ਜਾਂ ਮਿਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 

ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਾਾਂਤੀ-ਮੂਲਕ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀ' ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਅਵਿਦਿਆ (ਅਗਿਆਨ) ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ।ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 

ਮਨ ਉਤੇ ਸੈਜਮ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤਿ 

ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ 

ਲਈ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ 

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋ ਵਿਰਕਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਮਿਥਿਆ-ਗਿਆਨ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ 

ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਥਿਆ-ਗਿਆਨ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 

ਆਤਮਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤ-ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ 

ਵਾਂਗ ਆਨੰਦ-ਸਰੂਪ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸ਼ੈਕਰ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 

“ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ' ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਦ੍ੈਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਯ 

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਚਿਤ (ਅਚੇਤਨ) ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤ 

(ਚੇਤਨ) ਆਤਮਾ ਦੌਵੇ' ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਐਸ਼ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ 
ਅਸਵੱਗ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ 

ਵਰਤਮਾਨ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਕੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ 
ਹੀ ਜਾਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਦਾ 

ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। 
ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ 

ਧੈੱਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੈਧਨ ਹੈ। ਆਤਮਾ 
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ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ 'ਮੋਕਸ਼' ਅਖਵਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਗਿਆਨ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਬੈਧਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ 

ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਇੰਦ੍ਾਵੀ ਸੁਖ ਲਈ 

ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਂ, ਭੋਗਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 

ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋ ਵੱਖ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਕ ਅੰਸ਼ 

ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਈਸ਼ਵਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵੇਦ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ 

ਭੋਗਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸੱਤਾ 
ਪਰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੌਮ-ਪੂਰਵਕ 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਸੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ 
ਦੇ ਬੈਧਨ ਕਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਨਮ-ਮਰਨ 
ਦਾ ਗੋੜ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ , 

ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਅਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਭੂ (ਸਰਵ- 
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸੱਤਾ ਹੈ; 

ਇਸ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਚ 

ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਚ ਮੰਨਣ ਕਾਰਣ 

ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਅਦ੍ਰੰਤਵਾਦ” ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਦੈ੍ਤਵਾਦ' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਦ੍ੈਤਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਤਿਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਮਧਵਾਚਾਰਯ 

ਦਾ ਦ੍ਰੈੰਤਵਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਤੀ ਅਤੇ 

ਤਰਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀ' ਸਥਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਸਾਰ 

ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਜੀਵ ਵੀ ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਆਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੇ ਅਭੇਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਨਿੱਤ ਭੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ 

ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਭੇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - (1) ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ 

ਜੀਵ ਨਾਲੋਂ' ਨਿੱਤ ਭੇਦ ਹੈ; (2) ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੜ ਪਦਾਰਥ 

ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਭੇਦ ਹੈ; (3) ਜੀਵ ਦਾ ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਤ 

ਭੇਦ ਹੈ; (4) ਇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਨਾਲੋਂ' ਨਿੱਤ ਭੇਦ ਹੈ; 
(5) ਇਕ ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਤ 

ਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ “ਪੰਚ ਭੇਦ-ਸਿਧਾਂਤ” ਵੀ 



ਵੇਦਾਂਤ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 

ਉਹ ਉਕਤੀਆਂ ਅਥਵਾ ਸੰਦਰਭ ਜੋ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੈ 

ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤ ਬਹੁਤ 

ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਧਵਾਚਾਰਯ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ 

ਸੰਬੈਧੀ ਧਾਰਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ 

ਨਾਲ ਮੋਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਂਖ੍ਯ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ 

ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 

ਗੱਲਾਂ ਨਿਆਇ-ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਸਾਂਖ੍ਯ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਤ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ , ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ 

ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਰਾਮਾਨੁਜ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਤੱਤ੍ਰਾਂ (ਬ੍ਹਮ, ਜੀਵ ਅਤੇ 

ਜਗਤ) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਚਾਰਯ 

ਨਿੰਬਾਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਹਮ ਨੂੰ ਸਗੁਣ, ਸਕ੍ਰਿਯ ਅਤੇ 
ਸਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਗਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ 

ਦਸੇ ਹਨ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਫਰਕ 

ਕੋਵਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੇ ਬ੍ਹਮ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਰੂਪ 

ਵਜੋ' ਅਭਿੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮ ਅਥਵਾ ਕਰਤੱਵ ਵਜੋਂ ਭਿੰਨ 

ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਾਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਬ੍ਹਮ-ਅਧੀਨ 

ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ/ਮਤ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਪੁਸ਼ਟੀਮਾਰਗ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ 

ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 

ਅਨੰਦ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋੱ 

ਅਭਿੰਨ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ 

ਬ੍ਹਮ ਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਭਿੰਨ ਹਨ। 

ਕੇਵਲ ਬ੍ਹਮ ਸੱਤਾਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਜਗਤ ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ/ਮਤ : ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੋਵੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਤ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਭੇਦ ਹਨ - 

ਭਾਗਵਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਤ ਧਰਮ (ਵੇਖੋ)। ਇਸ ਦਾ 

ਮੁਢਲਾ ਨਾਂ 'ਪਾਂਚਰਾਤ੍' ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ 

ਪਿਆ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗਿਆਨ-ਭੂਮੀਆਂ ਉਤੇ 

ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ' ਪੁਰਸ਼, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੂਭਾਵ, 

ਕਰਮ ਅਤੇ ਦੈਵ। ਡੀ. ਰਾਜਬਲੀ ਪਾਂਡੋਯ (ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼) 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਤਕ ਇਸ ਮਤ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ' ਸਗੁਣ-ਉਪਾਸਨਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ 

ਪ੍ਚਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ 

ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲਗੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ 

ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ (ਕਰਤੱਵ) ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। 

ਜੀਵ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਭੋਂਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ 

ਕਰਮ-ਫਲ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਸੈਚਾਲਨ ਅਤੇ 

ਨਿਯੋਤ੍ਣ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 

ਬ੍ਹਮ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮ ਸਰੂਪ ਵਜੋਂ 

ਦੋਵੇ' ਅਭਿੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਵਜੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਨਾਂ 'ਭੇਦਾਭੇਦ” ਜਾਂ 'ਦ੍ਤਾਦੈਤ' ਪ੍ਚਲਿਤ 

ਹੋਇਆ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਵਾਦਾਂ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਸਰਾਮੀ 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਤ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 

ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ ਦਾ 

ਮਾਰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਾਂਚਰਾਤ੍' ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਤ ਦੀ 

ਨੀਂਹ 'ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ” ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੋਂ 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਮੁੱਖ 

ਸਿਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 

ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਦਿਕ 

ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਯੱਗ 

ਦਾ ਅਰਥ ਅਹਿੰਸਾ ਯੁਕਤ ਵੈਸ਼ਣਵ-ਯੱਗ ਹੈ । 
ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਦੇ ਸਮੇ' ਤਕ ਪਾਂਚਰਾਤ੍-ਮਤ ਅਤੇ 

ਆਲਵਾਰ ਭਗਤ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 

ਚਲਾਇਆ। ਚੌਦਵੀਂ ਅਤੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰੀ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਿਆ। ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ 

ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਲਭਾਚਾਰਯ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ 

ਭਾਗਵਤ-ਧਰਮ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ੈਕਰ ਤੌ 

ਬਾਦ ਰਾਮਾਨੁਜ, ਮਧਵ, ਨਿੰਬਾਰਕ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ 

ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ 

ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਪ੍ਦਾਵਾਂ (ਕੁਮਵਾਰ ਸੀ, ਬ੍ਹਮ, 



ਵੈਸ਼ਣਵ-ਧਰਮ/ਮਤ 

ਸਨਕਾਦਿਕ ਅਤੇ ਰੁਦ੍) ਚਲ ਪਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਪ੍ਦਾਵਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣਾ ਨਵੇਕਲਾ ਸਰੂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ 
ਜੋ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਜੋ 
ਅੰਤਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਾਂਚਾਰਾੜ੍-ਮਤ ਅਤੇ 
ਭਾਗਵਤ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਲਕੀਰ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂਤਰ 

ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਗੇ। 

ਭਾਗਵਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਸਨਾਯੋਗ ਦੇਵ 
ਵਾਸੁਦੇਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਕਤੀ, ਬਲ, ਵੀਰਯ, 

ਐਸ਼ਵਰਯ ਅਤੇ ਤੇਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਭਗਵਾਨ/ਭਗਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਅਤੇ 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਭਿੰਨ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਸੁਦੇਵ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ 

ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਗੁਪਤਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵੇਲੇ 

ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 

ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 

ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪ੍ਧਾਨ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਕਰਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ 

ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਹੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਮੋਕ੍ਸ਼ 

ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਣ-ਪ੍ਰਪੱਤੀ 
(ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ) ਹੀ 'ਮੋਕ੍ਸ਼” ਹੈ। 

ਵੈਸ਼ਣਵ-ਭਗਤੀ : ਉਹ ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਬੋਧ ਵਿਸ਼ਣੂ 
ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਵੈਸ਼ਣਵ ਧਰਮ/ਮਤ'। 

ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਦਰਸ਼ਨ : ਖਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਅਥਵਾ ਦਰਸ਼ਨਾ ਵਿਚੋਂ 
ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਣਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 
“ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
“ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ” (ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰ ਤਕ 
ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ, ਜਗਤ, ਮੋਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ- 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਆਇ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਇਕੋ ਮਤ ਨੂੰ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਰਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਅਧਿਕਤਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ 

ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ 

ਅਤੇ ਇਸ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੌਧ-ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਕਈ 

ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ 

ਸੈਤਾਂ/ਭਗਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਗਵਤ-ਧਰਮ ਤੋਰ੍ਹਵੀ' 

ਸਦੀ ਤਕ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਘਟ-ਵਧ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ 

ਸੈਵਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੌਦਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੋ 
ਉੱਤਰ ਵਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। 

ਭਾਗਵਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਧਾਂ, ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ 
ਪਾਂਡੇਯ (ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਕੋਸ਼')? ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ 
` ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂ , ਨਾਰਾਇਣ, 

ਵਾਸੁਦੇਵ, ਜਨਾਰਦਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਯੋਗ-ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤਦਾਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਮੇਂ-ਸਮੇ' ਜਦੋ 

ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਸੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਵਤਾਰ 

ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। 

ਨੂੰ ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ- 

ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਤੱਖ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਮਾਣ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ “ਪਦਾਰਥ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। 

ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਜਿਵੇ' ਦ੍ਵ੍ਯ, ਗੁਣ, ਕਰਮ, ਸਾਮਾਨ੍ਯ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, 
ਸਮਵਾਯ ਅਤੇ ਅਭਾਵ। 

“ਦਵ੍ਯ” ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਦਵ੍ਯ ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - 

ਧਰਤੀ (ਕ੍ਸ਼ਿਤਿ), ਜਲ, ਅਗਨੀ, ਵਾਯੂ , ਆਕਾਸ਼, ਕਾਲ, 

ਦਿਸ਼ਾ (ਦਿਕ੍), ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 
ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੁਮਵਾਰ ਰੀਧ, ਰਸ, ਰੂਪ, 

ਸਪਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਦੁਵਯਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਧਰਤੀ, ਜਲ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ 

ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਾਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । “ਪਰਮਾਣੂ ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੋਂ ਤਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ 
ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗੋ' ਹੋਰ ਵਿਭਾਜਨ ਨ ਹੋ 

ਸਕੇ ।ਆਕਾਸ਼, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦ੍ਵ੍ਯ ਹਨ। ਇਹ 
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ਤਿੰਨੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ 

ਹਨ। 'ਮਨ” ਨਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 
ਇਹ ਭੀਤਰੀ ਇੰਦੀ  ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਲਪ 

ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ 
ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਲੋਂ ਇਕ ਹੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ 

ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਂਗ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।“ਆਤਮਾ” ਨਿੱਤ 
ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਦ੍ਵ੍ਯ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨ੍ਯ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਰਾਹੀਂ 
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ਹੈ। ਗੁਣ ਜਾਂ ਕਰਮ ਦਾ ਦੂਵਯ ਨਾਲ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਸਮਵਾਯ ਹੈ। ਬਸਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਧਾਗਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਸਤ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦ੍ਵ੍ਯ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਗੁਣ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ 

ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਮਵਾਯ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 
“ਅਭਾਵ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਣਹੋਂਦ । ਨਾਂਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ 

ਅਭਾਵ ਸੂਚਕ ਹੈ।'ਮੇਜ਼ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ 

ਮੇਜ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਅਭਾਵ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੱਦ 

ਅਨੁਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

“ਗੁਣ' ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦ੍ਵ੍ਯਾਂ ਵਿਚ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ।'ਗੁਣ” ਵਿਚ ਨ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ 

ਕਰਮ! ਦੂਵ੍ਯ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ , ਪਰ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੂਵ੍ਯ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੈ -- ਰੂਪ, ਰਸ, 

ਗੈਧ, ਸਪਰਸ਼, ਸ਼ਬਦ, ਸਖ੍ਯਾ, ਪਰਿਣਾਮ, ਪਿ੍ਥਕਤਾ, ਸੰਯੋਗ, 

ਵਿਭਾਗ, ਪਰਤ੍ਰ , ਅਪਰਤ੍ਰ , ਦ੍ਵਤ੍ਰ , ਸਨੇਹ, ਬੁੱਧੀ, ਸੁਖ, ਦੁਖ, 
ਇੱਛਾ, ਦ੍ਰੈਸ਼, ਪ੍ਯਤਨ, ਗੁਰਤ੍ , ਸਸਕਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ 

ਅਧਰਮ! 

ਹਨ - ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਾਭਾਵ ਅਤੇ ਸੈਸਰਗਾਭਾਵ । ਸੈਸਰਗਾਭਾਵ 

ਦੀਆਂ ਅਗੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ - ਪ੍ਰਾਗਭਾਵ, ਧਵੰਸਾਭਾਵ 

ਅਤੇਂ ਅਤਿਅੰਤਾਭਾਵ । 
ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਦ 

ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ -- 
ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। 

ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਪੂਰਣ ਅਭਾਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਜਾਂ 
“ਅਪਵਰਗ” ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਸਰੀਰ ਅਤੇ 

ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਧਨਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਈਸ਼ਵਰ 

ਅਤੇ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 

“ਕਰਮ” ਗਤਿਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਣ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਕੇਵਲ 

ਦ੍ਵ੍ਯਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।'ਕਰਮ” ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਨ 

-- ਉਂਦਕ੍ਸ਼ੇਪਣ, ਅਵਕ੍ਸ਼ੇਪਣ , ਆਕੁੰ ਚਨ, ਪ੍ਸਾਰਣ ਅਤੇ 

ਗਮਨ। 
“ਸਾਮਾਨ੍ਯ” ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਧਰਮ 

(ਸਮਾਨਤਾ) ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵਿਚ ਇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਤ (ਗਊਪਣ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਗੋਤ੍ਰ ਨ ਜਨਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮਰਨ ਨਾਲ 

ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਹੈ। 
ਨਿੱਤ ਦ੍ਵ੍ਯਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਨੂੰ 

“ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ (ਉਪਕਰਣਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਧਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 
'ਸਮਵਾਯ' ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਸੈਬੈਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਨਿਆਇ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੋਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ 

ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 

ਵੈਰਾਗ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਤਿਪਾਦਿਤ 
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੂਲ-ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੌਤਿਕ 
ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮ-ਤੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਲਈ 

ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 

ਉਠਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਲ ਕਾਰਜ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਟ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਤ-ਵਿੱਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਉਦੇਸ਼ ਸੈਬੈਧੀ ਬਿਲਕੁਲ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਗੁਸਿਆ ਵਿਅਕਤੀ 

ਪ੍ਭੂ-ਪ੍ਾਪਤੀ ਮਾਰਗ ਉਤੋਂ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਗੇ ਨਹੀਂ 

ਵਧ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਰਾਗ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ੇ 



ਵਰਾਗ 

ਭੋਗਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਜਾਂ 
ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਫਲ-ਭੋਂਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਰਾਮਤਾ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਵਿਚ ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 

ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ੈਤ-ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਦੁ/ਝਿਧਾ /ਵਾਚ ਬੰਰਾਗ਼ ਨ ਹੋਵੀ ਸਝ਼' 

ਲਗਾ ਦੂਜਾ ਰਾਈਂ /ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਪਾ ਹਨ 

- ਇਕ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਦੂਜਾ 

ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਸਮਝਣਾ। ਅਤੇ, 

ਮੋੜਨਾ। ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ- 

ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਉਪਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ 

ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੀਜੇ ਉਪਾ ਦੇ 
ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਉਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 

ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਨ ਆਤਮ-ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨ ਕਰਮ- 

ਵਿਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਨਿਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗੀ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਮਾਇਆ-ਯੁਕਤ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ 

ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ 

ਤੋਂ ਭਾਂਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 

ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ 
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛਡ ਛਡਾ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਣ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਨਿਆਸ ਦਾ 
ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, 
ਦਿਲੋਂ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁਨਾ ਕੇ 
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ਭਟਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਿਖ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ - ੁੰਡ ਮੁਡਾਇ ਜਟਾ ਜਥੇ ਬਾਹਾਂ ਮਨਿ ਰਹੈ ਆੱਭਮਾਨਾ/ 
ਮਨੂਆ ਡੌਲੇ ਦਹ ਦਸ ਧਾਵੈ /ਲਨੁ ਰਤ ਆਤਮ /ਗਿਆਨਾ/ 

ਆੰਪ੍ਹਿਤਾ ਛੋਡਿ ਮਹਾ /ਭੇਖੁ ਪਵੈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੋਵਾਨਾ/ 

ਕਿਰਤ ਨ #ਟਈੰ ਹੁਕਮ ਨ ਲੂਝੈ ਪਸ਼ਆ ਮਾਹ ਸ਼ਮਾਨਾ/(ਗੁ . 

ਗ੍ਰੰ. ੧੦੧੩)। 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 

ਸੈਨਿਆਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ -- ਨੇ 

ਮਨ ਐਲੋਂ ਕਨਿ ਸੰਨਿਆਸ਼ਾ / ਬਨ ਸੈ ਸ਼ਦਨ ਸਬੈ ਕਰਿ ਸ਼ਮਝਹ 

ਮਨ ਹੀ ਮਨਹਿ ਉਦਾਸ਼ਾ/ ... ਕਾਮ ਰੱਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ ਮੌਹ 

ਨ ਮਨ ਸੌ ਲਿਆਵੀ / ਤਝ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੇ ਦਰਸ ਪਰਮ 

ਪੁਰਖ ਕਹ ਪਾਵੈ /(ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ)। 

ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗਿ੍ਹਸਥ ਵਿਚ ਹੀ 
ਨਿਰਲਿਪਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਸਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋ” 
ਨਿਰਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਉਤੇ 

ਜਾਣਾ ਵੈਰਾਗ ਲਈ ਪੁਟਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਕਦਮ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅਧਿਕ 
ਉਘੜੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ 

ਹਟ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 

ਕਿਉਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਤਾਂ ਫੁਲ ਵਿਚ ਸਮੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਦਰਪਣ ਵਿਚਲੀ ਪਰਛਾਈ 

ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ - ਕਾਹੇ 

ਹੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ / ਸਰਲ /ਨਿਵਾਨਨੀ ਸ਼ਦਾ ਅਲੰਪਾ ਤੋਹਿ 

ਸੀਗਿ ਸ਼ਮਾਈ / ਪਹਪ ਮਹਿ ਜਿਓਂ ਬਾਲ ਬਸਤ ਹੈ ਮਕਰ ਮਾਹਿ 

ਜੈਸੇ ਛਾਈ/ ਤੰਸ਼ੇ ਹ ਹਰੇ ਝਸ਼ੈ /ਨਰੰਡਰ ਘਟ ਹਾੰ ਥੌਜਹ 

ਭਾਈ /(ਗੁ . ਗੰ. ੬੮੪)। 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੱਬ ਤਾਂ 
ਜਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਰਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਨ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ 

ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇ ਕੀ 

ਲਭ ਰਿਹਾ ਹੈ” - ਫਗੀੰਦਾ ਜੰਗਲ਼ ਜੰਗਲ /ਕੇਆ ਭਵ/ਹ 
ਵ/ਣ ਕੰਡਾ ਮੰੜੇ/ਹ / ਵਸ ਰਲ /ਹਿਆਲੀਆ ਜੰਗਲ /ਕਾਆ 
ਢੁਢੇ/ਹਾ/(ਗੁ . ਗੰ. ੧੩੭੮)। 



ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜੋਏ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ 

ਦੋ ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਗੁਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 

ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਪੰਚ 

ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ 

ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਆਚਰਣ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉੱ' ਧਰਮ ਆਚਰਣ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ 

ਜਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉ' ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥਿਆ ਤੱਤ੍ਰ 

ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਦੇ 

ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾ 

ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਭ ਤੋੱ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਖੇਲ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਚ 

ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ 

ਸੰਸਾਰ ਛਿਣ ਭੰਗਰ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ। “ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਕਾਮ 

ਫਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ 

ਕਰਾਈ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ 

ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਭ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ - ਜੰਸ਼ਾ ਸਪਨਾ ਰੈਨਿ ਕਾ ਤੰਸਾ ਸੰਸ਼ਾਰ/ 

ਦ੍ਸ਼ਟਿਮ਼ਾਨ ਸਭੁ ਸ਼ਿਨਸੀਲੰ ਕਿਹ ਲਗ/ਹ ਗਵਾਰ/(ਗੂ . ਰੀ. 
੮੦੮)। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ-ਪ੍ਜਾ, ਮੰਡਪ-ਮਾੜੀ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, 

ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ, ਗਹਿਣੇ-ਕਪੜੇ ਸਭ ਕੂੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਚਰਜ 

ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਿਥਿਆ ਤੱਤ੍ਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਿਥਿਆ 

ਤੱਤ੍ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ -- ਕੁੜਿ ਕੁੜੇ ਨੰਹਾ 
ਲਗਾ /ਵਿਸ਼ਰਿਆ ਕਰਤਾਕੁ //ਕਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤਾ ਸਭਾ 

ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਲੁ /(ਗੁ . ਗੰ. ੪੬੮)। ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਂਗ 

ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਦਸ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ 

ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਦੌਗੀ ਕਾਚਾੰ 

ਕਾਗਦ //ਕਦਾਰਾ /ਝੂੰਦ ਪਵੈ ਨਸੇ ਵਹਤਾ ਨ ਲਾਗੀ ਬਾਰਾ/ 

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਗੁਰਮ/ਖ ਸ਼ੁਡੈ ਜਿਸ਼ ਆੱਤਾਰੇ ਨਾਨ ਨਿਵਾਸ 

ਹੋ/(ਗੁ. ਗੰ. ੧੦੪੮)1 
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ਅਜਿਹੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸੈਸਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 

ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ 

ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੋ ਮਾਇਆ-ਯੁਕਤ 

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ 

ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਅੰਜਨ ਮਾਹ /ਨੈਰੰਜਨੈ ਰਗੀਐੰ ਜੋਗ 

ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਆ /(ਗੁ . ਗੰ. ੭੩੦)। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ 

ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਕਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਜਲ 

ਵਿਚ ਕਮਲ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿਚ ਮੁਰਗ਼ਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵ-ਸਾਗਰ 

ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜੰਸੇ ਜਲ ਆਹ ਕਮਲ /ਨੈਰਾਲਮ 

ਮਰਗਾਈੰ ਨੰਸ਼ਾਣੰ / ਸ਼ਗਤਿ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਸ਼ਾਗਰ ਤਾਰਨ 

ਨਾਨਕ ਨਾਸ਼ ਵਖਾਣੰ /(ਗੁ. ਗੰ. ੯੩੮)। 

ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ 

ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਦੁਖਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਏਕਾਕਾਰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦੇ 

ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵੈਰਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਗੋ 

ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਣਾ, ਆਲਸ ਕਰਨਾ 

ਆਦਿ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਗਲ ਖਾਇ ਕਛੁ ਹਥਹਾ 

ਦੇਇ / ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਨ ਸ਼ਇ/ (ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ੧੨੪੫)। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਮ 

ਕਰੇਂਦਿਆ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵ/ਦੋਆ ਸੁਖ ਡੁੰਚ / (ਗੁ. ਗੰ . 

੫੨੨)। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਹੈ 

-- ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਦੀ ਸੈਪੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ 

ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਨਾਨਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡੇਂਟਿਆ 

ਪੂਗੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗ/ਤਿ/ ਹਸੀਦਿਆ ਥੌਲੰ/ਦਆ ਪੰਨੰ/ਦਿਆ 

ਖਾਵੀਦਿਆ /ਵਚੋ ਹੋਵੇਂ #ਕ/ਤਾ /(ਗੁ . ਰੰ. ੫੨੨)। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਲਈ ਦੁਖ-ਸੁਖ, 

ਮਾਨ-ਅਪਮਾਨ, ਹਰਖ-ਸੋਗ, ਸੋਨਾ-ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਇਕ-ਸਮਾਨ 
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ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ __ ਗੱਡੇ ਪਾਈਐ ਗ/ਭੇ /ਸੈਏਂ ਰਹੈ ਸਮ਼ਇ/(ਗੁ. ਰੰ. ੪੯੦)। 
ਸੈਸਾਰਿਕ ਪ੍ਪੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ 

` ਜੋ ਨ੍ਰ ਵੁਖ ਸੌ ਦੁਖ ਨਗੀ ਮਾਨੋ /ਸ਼ੁਖ ਸ਼ਨੰਹ ਅਰ ਭੈ ਨਗਾੰ 
ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਣੀ ਮਾਨ / ਨਹ /ਨੈ/ਦਿਆ ਨਹ ਉਸਤਤਿ ਜਾ 

ਕੰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਭਿਮਆਾਨਾ / ਹਰਥ ਸ਼ੌਗ ਤੋਂ ਰਹੋ ਨਿਆਰਉਂ ਲਗੰਹ 

ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ / ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸ਼ਗਲ ਤਿਆਗੀ ਜਗ ਤੇ ਰਹੈ 

/ਨੈਰਾਸ਼ਾ/ ਕਾਨ ਨੱਧ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨੈ /ਤਹ ਘਟ ਝੂਹਨਾ 

/ਨੋਵਾਸ਼ਾ/(ਗੁ. ਗੰ. ੬੩੩-੩੪)। 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੱਚਾ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੋ੍ਰਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਖੰਡ ਛਡ 
ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 

ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ -- ਕਹੇ ਝੰਰਾਗੁ ਤੂੰ ਛੋਡ' 

ਪਾਥੰਡ ਮਂ ਸਹ ਸਭੁ /ਕਛ ਜਾਣਏ / ਜਲਿ ਥਲਿ ਅਹੀਆਲਿ 

ਏਕਾਂ ਸੋਈ ਗੁਰਮਾਖ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ / #ਨਨਿ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ 

ਹਗੀ ਕੇਰਾ ਸੋਈ ਸ਼ਰਲ ਸ਼ਯ ਪਾਵਏ / /ਏਵ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਐਂ 

ਝੈਰਾਗਾ ਅਨਾੰਦਨੁ ਹਰ /ਲਵ ਲਾਵਏ /(ਗੁ . ਗ੍ਰੰ. ੪੪੦)। 

ਸੱਚੇ ਵੈਰਾਗੀ/ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜਨ ਰਤਾ ਸ਼ਦ ਬੰਰਾਰਨੀੰ ਜੂਆ 
ਜਨਮ ਨ ਹਾਰੈ /(ਗੁ . ਗੰ . ੩੬੦)। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 
ਜੌ ਮਨੁ ਆਗ/ਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪੁਰਖੁ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਆ/(ਗੁ.. ਗੁ. 

੫੬੯)। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 

ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ - /ਗਰਹ ਕੁਟੰਝ ੭ 

ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ / ਨਾਨਕਾ ਨਾਈ ਰਹੇਂ ਸ਼ੋ ਸਚੇ ਬੰਰਾਗੰ/ (ਗੁ . 
ਗੰ. ੧੨੪੬)। 

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ- 

ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਤਿ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 

ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਗੇ 
ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ' ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਉ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਇਸੇ ਵੈਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - 
ਜਾ ਭਉ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਬੈਰਾਗਾ ਓਪਜੈ ਆਨੇ ਅਗਇ/ ਬੰਰਾਗ਼ੈ ਤੇ 

ਤਹ 

ਡਾੜਿ : ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹੋ ਝਗੜਾ, ਰੜਕ। ਪਰ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਦੁਬਿਧਾ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 
ਦੁਅੰਦ ਨਾਲ ਹੈ। “ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਮੂਰਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਅਹੈਕਾਰ ਕਾਰਣ ਜੋ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਾਧ-ਸੰਗਤਿ ਅਤੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ 

ਕਰਮ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ੜਾੜਾ ੜਾ/ੜ਼ ਮਿਟੈ ਸੰਗਿ 

ਸਾਹੂ / ਕਰਮ ਧਰਮ' ਤਤੁ ਨਾਮ ਆਰਾਨੂ / ਰੁੜੋਂ ਜਿਹ ਬਿਓ 

/ਨਦ ਆਹੰ/ ਉਆ ਕਾ ਛਡਿ #ਟੜ /ਬਨਸਾਹ/ ਡਾੜ 
ਕਰਤ ਸ਼ਾਕਤ ਗਾਵਾਰਾ / ਜੰਹ ਹੀੰਐ ਆਹੰ ਝ/ਹ /#ਕਾਰਾ/ 

ਡਾੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਡਾ/ੜਿ ਮਟਾਈ/ /ਨੈਮਲ ਮਿ ਨਾਨਕਾ 

ਨਨਝਾਲ?/(ਗੁ. ਰੰ. ੨੬੦)। ਦੁਬਿਧਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਹੋਇ ਇਕਤ੍ਰ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈੰ ਦੁ/ਧਾ ਦੂ/ਰੇ 
ਕਰਹੁ ਲਵ ਲਾ/ਏ/ ਗਰ ਨਾਸ ਲੇ ਹੋਵਹ ਸੌੜੀ ਗੁਰਮ/ਖਿ 
ਬੈਸ਼੍ਹ ਸਫਾ /ਵਛਾ/ਇ /(ਗੁ . ਗੁੰ . ੧੧੮੫)। ਵੇਖੋ “ਦੁਬਿਧਾ”। 



ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ 

ਉਗ੍ਸੈਣ/ਉਗ੍ਰਸੈਨ 
ਉੱਚਾਰਣ (ਬਾਣੀ) 

ਉਝੜ-ਪੰਥਿ 

ਉਡੀਸਾ/ਉੜੀਸਾ 

'ਉਤਭਿਜ/ਉਤਭੁਜ 

ਉਥਾਨਕਾ/ਉਥਾਨਿਕਾ 

ਉਥਾਰਾ 

ਉਦਾਸੀ-ਸ਼ਾਖਾ (ਟੀਕਾਕਾਰੀ) 

ਉਦਾਸੀ (ਸੈਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ) 

ਉਦਾਸੀ (ਮਤ/ਸੰਪ੍ਦਾਇ) 

ਉਧੋ (ਉੱਧਵ) 
ਉਨਮਨਿ /ਉਨਮਨੀ 

ਉਪ-ਅਵਤਾਰ 

ਉਪ-ਪੁਰਾਣ 

ਉਪ-ਵੇਦ 

ਉਮਰਥਲ 

ਉਰਸਾ 

'ਉਲਟਬਾਂਸੀ 

ਊਡੇ ਉਡਿ 

ਊਂਦਰ-ਦੂੰਦਰ 
ਉਧ-ਕਮਲ/ਊਧੋ-ਕਮਲ 

ਓਅੰ/ਓਅੰਕਾਰ 

ਓਅੰਕਾਰ, ਤੀਰਥ/ਮੰਦਿਰ 

ਓਅੰਕਾਰ, ਬਾਣੀ 

੦ ੮੭ ੮ 6 ੦੦ ੦੦ ੦੦ ੦੦ ੦ ੦ 6 ੯੧੮ ੨ ੦ ੦੭ ੦ ੮੭ ੧ ੧੭ (੭੮੮ 

੮੬੦੬ ੮੦੦੦੦ 

ਵਿਸ਼ੇ - ਅਨੁਕਰਮ 

ਓਡ 12 

ਓਮੀ 13 

ਅ 

ਅਉਤਾਰ 13 

ਅਉਧੂਤ/ਅਵਧੂ/ਅਵਧੂਤ 13 

ਅਉਲੀਆ 14 

ਅਸਟ-ਸਾਜ 14 

ਅਸਟ-ਸਿੱਧੀਆਂ 14 

ਅਸਟਦਸਾ/ਅਸਟਦਸੀ 15 

ਅਸਟਧਾਤ 15 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ/ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 15 

ਅਸਟਮੀ 26 

ਅਸ਼ਟਾਂਗ-ਯੋਗ 16 

ਅਸਮਾਨ/ਆਸਮਾਨ 17 

ਅਸਰਾਜ 18 

ਅਸਰਾਲ 18 

ਅਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ 18 

ਅਸਿ/ਅਸੀ 18 

ਅਸੁਮੋਧ/ਅਸ਼ੂਮੇਧ ਯੱਗ 18 

ਅਸੁਰ 19 

ਅਸੁਰ-ਨਦੀ 20 

ਅਸੈਤ 20 

ਅਹਕਰਣ 20 

ਅਹਲਿਆ/ਅਹਿਲਿਆ 20 

ਅਹਿਰਾਵਣ 21 

ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ (ਪੁਸਤਕ) 22 

ਅਹੋਈ (ਪੂਜਾ) 0 

ਅਹੰਕਾਰ 24 

ਅਕਤਿਡਾ 24 

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 24 

ਅਠਾਰਹ ਪੁਰਾਣ 

ਅਠਾਰਹਿ ਗੋਤ 

ਅਠਾਰਹਿ ਬਰਣ 

ਅਠਾਰਹਿ ਭਾਰ 

25 

26 

26 

26 

ਉਨ 

27 

28 

28 

29 

29 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

35 
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ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 

ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲ 

ਅਤਿ ਅਖੰਡ-ਪਾਠ 

ਅਤੀਤ 

ਅਥਰਵ (ਅਥਰਬਣ) ਵੇਦ 

ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦ (ਗੁਰਮਤਿ) 

ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ 

ਅਨਹਤ/ਅਨਹਦ/ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ 

ਅਨਦ/ਅਨੰਦ 

ਅਨੁਵਾਦ/(ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ) 

ਅਨੁਵਾਦ (ਹਿੰਦੀ) 
ਅਨੁਵਾਦ (ਹੇਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) 

ਅਨੰਦੁ (ਬਾਣੀ) 

ਅਪਸਰਾ 

ਅਪਰਸ 

ਅਪਰਾਧ/ਅਪ੍ਾਧ 

ਅਪਰੈਪਰ/ਅਪਰੈਪਾਰ 

ਅਫ਼ਗਾਨ 

ਅਬਦਾਲ 

ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ 

ਅਬਿਦਿਆ (ਅਵਿਦਿਆ) 

ਅਬਿਨਾਸੀ 

ਅਭ-ਭਗਤਿ/ਅਭ-ਭਗਤੀ 

ਅਭਾਖਿਆ 

ਅਭਿਆਗਤ 

ਅਭੀਚ, ਨਛਤ੍ 

ਅਭੈਦਾਨ 

ਅਭੈਪਦ 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ 

(ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ) 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਰਚਨਾ) 

ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਅਮਰਾਪਦ 

ਅਮਰਾਪੁਰੀ 

ਅਮਲ 

ਅਮਾਵਸ/ਅਮਾਵਸਿਆ 

ਅਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 

ਅਯੋਧਿਆ 

35 
35 
35 
36 
36 
36 
36 
36 
37 
37 
38 
38 
ਕੋਡ 

40 
43 
43 
43 
43 
41 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
44 

44 

47 

49 

51 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

ਆਸਣ/ਆਸਨ 

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੧ 

54 

60 

67 

6 

73 

75 

76 

76 

76 

76 

78 

78 

79 

73 

ਹੀ 

8] 

8] 

83 

83 

83 

8] 

83 

83 

83 

86 

86 

87 

87 

88 

88 

88 

50 

924 

95 

36 

96 

926 

ਆਦਿ-ਗੌਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 

(ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਬੈਧ) 

ਆਦਿਤਵਾਰ 

ਆਦਿ ਬੀੜ ਬਾਰੇ (ਪੁਸਤਕ) 

ਆਨੰਦ 

ਆਨੰਦਘਨ, ਸੁਆਮੀ 

ਆਨੰਦ, ਬਾਬਾ 

ਆਨੰਦਵਾਦ (ਅਨੌਦੁ ਬਾਣੀ ਦੇ 

ਸੈਦਰਭ ਵਿਚ) 

ਆਰਤੀ 

ਆਵਨਿ-ਅਠਤਰੈ 

ਆਵਾਗਵਣ/ਆਵਾਗੌਣ 

ਅੰਸੇ ਅਵਤਾਰ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ 

(ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਬਾਣੀ) 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਅੰਜਨ 

ਅੰਜੁਲੀਆਂ, ਮਹਲਾ ੫ 

ਇਸਲਾਮੀ ਫ਼ਿਰਕੇ 

ਇਕ-੧ 

ਇਕਤੁਕਾ 

ਇੰਜੀਲ (ਕਤੇਬ) 

੭7 

97 

9 

98 

98 

58 

9$ 

102 

103 

103 

104 

104 

105 

105 

107 

108 

3202 

102 

309 

103 

103 

103 

1210 

110 

112 

12 

2223 

113 

114 

114 

114 

115 

115 

115 

206 



ਸਹਿਜ-ਯੋਗ (ਗੁਰਮਤਿ) 

ਸਹਿਜ-ਯੋਗ (ਪਰੈਪਰਾ) 

ਸਹੈਸਰਦਾਨ 

ਸ਼ਕਤੀ, ਦੇਵੀ 

ਸਗੁਣ/ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ 

116 

178 

120 

120 

120 

1223 

121 

122 

123 

123 

123 

123 

2%% 

125 

125 

126 

126 

126 

126 

126 

127 

127 

127 

127 

128 

130 

130 

330 

ਹ33 

132 

134 

134 

134 

134 

134 

135 

135 

135 

ਵਿਸ਼ੇ-ਅਨੁਕੁਮ 

ਸਤ ਦੀਪ 

ਸਤ ਪੁਰੀਆਂ 

ਸਤਾ ਡੂਮ 
ਸਤਿ-ਸੈਗ 

ਸਤਿ-ਸੈਗਤਿ 

ਮਤਿਜੁਗ/ਸਾੰਤਯੁਗ 

ਸਤੀ (ਪ੍ਰਥਾ) 

ਸਤੀ, ਦੇਵੀ 

ਸਤੋ-ਗੁਣ 

ਸਧਨਾ, ਭਗਤ “ 

ਸਨਤ-ਕੁਮਾਰ 

ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਹ 

ਸਪਤ-ਸਾਗਰ 

ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ/ਰਿਖੀ 

ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਠ 

ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰੂ) 

ਸ਼ਬਦ (ਪਦ) 

135 

135 

135 
135 
135 

135 
137 
137 

138 
138 
139 
140 
141 
141 
141 

143 
144 
144 
144 
144 

145 
145 

145 
145 

146 

146 
146 

147 
147 
148 
148 
149 

150 
153 
ਉਇ 

05] 

152 

25% 

153 

159 

ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 

ਸਮਾਧ/ਸਮਾਧਿ/ਸਮਾਧੀ 

ਸਮਾਰਤ-ਧਰਮ 

ਸਮੁੰਦਰ 

ਸਮੁੰਦਰ-ਮੰਥਨ 

ਸਰਸਵਤੀ/ਸਰਸੂਤੀ 

ਸਰਸੁਤੀ 
ਸਰਣਾਗਤਿ 

ਸਰਪਨਿ/ਸਰਪਨੀ 

ਸਰਮਖੰਡ 

ਸ਼ਰਾ 

ਸਰਾਧ/ਸਿਰਾਧ 

ਸ਼ਰੀਅਤ 

ਸ਼ਰੀਰ (ਮਨੁੱਖੀ) 
ਸਲੋਕ 

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ 

ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ 

ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ 

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ 

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ 

ਸਲ੍ਹ 
ਸਵਈਏ ਭਟਾਂ ਕੇ 

ਸਵਯੇ ਸੀ ਮੁਖ ਬਾਕ੍ਹ ਮਹਲਾ ੫ 

ਸਵਰਗ 

ਸਵਾਤਿ ਬੂੰਦ 

ਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ 

ਸਵੈਯਾ (ਛੰਦ) 
ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁੜ੍ੀ 

ਸਾਸ 
ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਈ' 

ਸਾਹਾ 

ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪੌ੍. 

ਸ਼ਾਕਤ, ਉਪਾਸਕ 

ਸਾਖੀ (ਕਾਵਿ-ਰੂਪ) 

ਸਾਂਖ੍ਯ ਦਰਸ਼ਨ 

ਸਾਗਰ 

ਸਾਂਗ 

ਸਾਝੀ/ਸਾਂਝੀ 

ਸਾਤ-ਸਮੁੰਦ 

ਸਾਡ-ਸੁਰਾ 

497 

159 
160 
160 
161 
161 
161 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
164 
164 
164 
165 
165 
166 
167 
168 
169 

169 

17] 

272 

278 

075, 

273; 

173 

374; 

273 

174 

174 

174 

177 

177 

179 

173 

173 

180 

180 
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ਸਾਤ-ਸੂਤ 

ਸਾਧ/ਸਾੂ 

ਸਾਧ-ਸੈਗ 

ਸਾਧ-ਸੈਗਤਿ 

ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠ 

ਸਾਧੂ-ਜਨ, ਬਾਬਾ 

ਸਾਬੂਰੀ 
ਸਾਰਗਪਾਨ/ਸਾਰੈਗ ਪਾਣਿ (ਪਾਣੀ) 
ਸਾਰਦ 

ਸਾਰਿ/ਸਾਰੀ 

ਸਾਰਿਗਪਾਨ 

ਸਾਰੈਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ 

ਸਾਰੈਗ ਰਾਗ 

ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਸਾਲਗਾਮ/ਸਾਲਗਿਰਾਮ 

ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਬਿਧਿ 

ਸਿਸਟ/ਸਿਸਟਿ 

ਸਿਕੰਦਰ ਬਿਰਾਹਿਮ ਕੀ ਧੁਨੀ 

ਸਿਖ 

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ (ਪੁਸਤਕ) 

ਸਿੰਘ ਸਭਾ 

ਸਿਜਦਾ 

ਸਿਧਉਰਾ/ਸੋਧਉਰਾ 
ਸਿਧ-ਗੋਸਟਿ, ਮਹਲਾ ੧ 

ਸਿੱਧ-ਮਤ 

ਸਿੱਧ-ਯੋਗੀ 

ਸਿੱਧੀਆਂ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਸ਼ਿਵ, ਦੇਵਤਾ 

180 

180 

180 

180 

180 

183 

182 

182 

182 

182 

182 

182 

382 

183 

184 

184 

184 

184 

1385 

186 

186 

187 

188 

188 

283 

192 

193 

194 

194 

195 

195 

195 

196 

196 

196 

227 

1927 

227 

199 

203 

ਕੋ 

203 

203 

203 

203 

203 

204 

205 

205 

206 

206 

206 

207 

207 

207 

207 

207 

207 

209 

2039 

21] 

212 

212 

212 

212 

214 

234 

214 

235 

215 

225 

216 

216 

236 

216 

216 

216 

217 

227 

217 

217 

ਸੂਕਤੀਆਂ 

ਸੂਦ/ਸੂਦ 
ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਰੂਪ) 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਧਾਂਤ) 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਸਿਲਸਿਲੇ /ਸੰਪ੍ਦਾਵਾਂ) 

ਸੂਫ਼ੀਮਤ (ਵਿਕਾਸ) 

ਸੂਰਜ-ਵੈਸ਼ 

ਸੂਰਦਾਸ, ਭਗਤ 

ਸੇਸੁ (ਸ਼ੇਸ਼-ਨਾਗ) 

ਸੇਵਾ-ਪੰਥ 

ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਟੀਕਾਕਾਰੀ) 

ਸੈਸਾਰੀ/ਸੈਸਾਰੀ 

ਸੈਣ, ਭਗਤ 

ਸੈਦੋ, ਭਾਈ 

ਸੋ-ਪੁਰਖੁ 

ਸੋਫੀਆ 

ਸੋਮ 

ਸੋਮ-ਸਰੁ 
ਸੋਮ-ਰਸ 

ਸੋਮ-ਵਾਰ 

ਸੋਰਠਿ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ 

ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ 

ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਸੋਲਹਮਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਾਰ 

ਸੋਲਹ/ਸੋਲ੍ਹਾਂ-ਕਲਾ 

ਸੋਲਹੇ 

ਸੰਸਕਾਰ 

ਸੈਸਰਾਮ, ਬਾਬਾ 

ਸੰਸਾਰ 

ਸੈਕਰ 

ਸੰਖ 

219 
219 
219 
219 
221 
224 
229 
233 
234 
234 
235 
236 
236 
237 
239 
239 
239 
240 
241 
241 
241 
242 
242 
243 
244 
244 
244 
244 
245 
245 
245 
246 
247 
247 
248 
248 
248 
249 
249 
249 



ਸੰਗਮ 
ਸੈਗੀਤ (ਗੁਰਬਾਣੀ) 

ਸੈਡਾ-ਮਰਕਾ 

ਸੋਤ 

ਸੈਥ੍ਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

੨ 

249 

2493 

249 

245 

250 

252 

252 

252 

253 

253 

253 

256 

263 

263 

263 

264 

264 

264 

264 

267 

267 

267 

268 

268 

268 

268 

270 

271 

272. 

273 

272 

272 

273 

273 

277 

277 

277 

278 

279 

279 

279 

279 

279 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

282 

282 

282 

283 

283 

283 

284 

285 

285 

285 

285 

285 

285 

285 

286 

287 

287 

287 

283 

283 

283 

283 

290 

290 

291 

292 

ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ 

ਕਰਤਾਰ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਮਹਲਾ ੧) 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਮਹਲਾ ੫) 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

(ਪੁਸਤਕ) 

ਕਰਨੀ 

499 

292 

292 

292 

292 

296 

297 

237 

237 

228 

298 

298 

298 

299 

299 

299 

300 

300 

304 

308 

330 

310 

332 

422 

306. 

312 

312 

312 

312 

313 

314 

314 

314 

315 

3316 

316 
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ਕਰਮ (ਸਿਧਾਂਤ) 

ਕਰਮ (ਕ੍ਰਿਪਾ) 
ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 

ਕਰਮ-ਖੰਡ 

ਕਰੁਣਾ 

ਕਲਪ 

ਕਲਪ-ਤਰੁ 

ਕਲਿਆਨ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

316 

316 

337 

318 

318 

318 

318 

3192 

3192 

320 

320 

320 

321 

321 

321 

3223 

321 

322 

322 

322 

322 

323 

323 

324 

324 

324 

325 

325 

325 

326 

226 

326 

327 

327 

328 

328 

330 

330 

330 

331 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ 

ਕਾਲਜਮੁਨ/ਕਾਲਯਵਨ 

ਕਾਲਨੇਮ/ਕਾਲਨੇਮਿ 

ਕਾਲੀ, ਦੇਵੀ 

233 

332 

332 

332 

333 

334 

335 

335 

336 

336 

937; 

337 

338 

338 

338 

340 

340 

340 

342 

342. 

342 

343 

343 

343 

343 

344 

345 

346 

346 

346 

346 

346 

347 

348 

34% 

349 

349 

343 

349 

343 

ਕੇਸੀ 

ਕੇਦਾਰਨਾਥ 

ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ 

ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਕੈਟਭ 

ਕੈਰਉ/ਕੌਰਵ 

ਕੈਲਾਸ ਪਰਬਤ 

ਕੋਟਿ ਤੈਤੀਸ ਦੇਵਤੇ 

ਕੋਰੀ 

ਕੰਸ 

ਕੰਕਰ (ਕਿੰਕਰ) 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ/ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਵਤਾਰ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਭਗਤੀ 

ਖਟ-ਰਸ 

ਖਡੂਰ (ਸਾਹਿਬ) 

ਖਰਬਾਹਨ/ਖਰਬਾਹਨਿ 

ਖਲੀਫ਼ਾ ਪਰੈਪਰਾ (ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ) 

ਖਾਣਿ/ਖਾਣੀ 

ਖਾਰੀ ਬੀੜ 

343 

350 

350 

350 

350 

35) 

351 

351 

35] 

351 

353 

352 

352 

352 

354 

357 

358 

359 

359 

353 

360 

360 

361 

361 

363 

361 

361] 

362 

362 

362 

362 

363 

363 

365 

365 

365 

365 

366 



ਖੀਰ (ਸਮੁੰਦਰ) 

ਖੀਵੀ (ਮਾਤਾ) 

ਗਗਨੰਤਰਿ/ਗਗਨੰਦਰਿ 

ਗਜਇੰਦ੍/ਗਜੇਂਦ 

367 

367 

367 

368 

368 

368 

368 

369 

369 

362 

363 

369 

370 

370 

370 

370 

270 

373 

373 

373 

373 

372 

372 

373 

375 

375 

375 

375 

375 

375 

375 

375 

375 

375 

376 

376 

376 

377 

ਗੁਣਵੰਤੀ, ਮਰਲਾ ੫ 

ਗੁਰ ਗਿਰਾਰਥ ਕੌਸ਼ (ਪੁਸਤਕ) 

ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ (ਬਾਣੀ) 

ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

377 

378 

378 

378 

378 

379 

373 

380 

382 

382 

382 

383 

383 

383 

383 

384 

384 

385 

385 

386 

387 

387 

387 

387 

389 

320 

390 

393 

391 

39] 

393 

337 

400 

401 

403. 

4023 

402 

403 

ਗੁਰਮਤਿ-ਸੈਗੀਤ 

ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ (ਸਿਧਾਂਤ) 

ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ 

(ਪੁਸਤਕ) 
ਗੁਰਮਤਿ-ਭਗਤੀ 

ਗੁਰਮੁਖ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 
ਗੁਰਮੰਤੁ/ਗੁਰਮੰਤੁ 
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਨਰ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ 

ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ 
(ਪੁਸਤਕ) 

ਗੁਰੂ 
ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦਾ 
ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ 

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਇ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ 

ਗੁਰੁ ਰਥ ਸਾਹਿਬ 

(ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਗੁਰੂ ਗ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ 
(ਅਧਿਐਨ ਪਰੈਪਰਾ) 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ 

(ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਗੁਰੂ ਰ੍ਰ੍ਥ ਸੈਕੇਤ ਕੋਸ਼ 

ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਵਿਚਾਰਕੋਂਸ਼ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 

ਵਾਲੀ ਬੀੜ (ਨੰ. 1245) 

ਗੁਰੂ-ਪਦ 

ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ 

ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ਤੇ 

ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ 

ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ-ਪੋਥੀਸ (ਪੁਸਤਕ 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ) 

ਗੋਸਟਿ 

ਗੋਕਲ/ਗੋਕੁਲ 

ਗੋਂਡ ਰਾਗ 

ਗੋਂਡ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਗੌਤਮ ਮੁਨੀ (ਤਪਾ) 
ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ 
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403 

404 

404 
404 
433 
415 
417 

418 

438 

438 

421 

422 

423 

424 

427 

434 
436 
436 

436 
437 
437 
438 
438 

439 
439 

440 

443 
443 
442 
442 
443 
443 
ਸਾ 
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ਗੋਪਾਲ 

ਗੋਪੀ 

ਗੋਪੀਚੰਦ, ਰਾਜਾ 

ਗੋਬਿੰਦ/ਗੋਵਿੰਦ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ 

(ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ (ਬਾਣੀ) 

(ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਗੋਮਤੀ, ਨਦੀ 

ਗੋਰਖਨਾਥ 

ਗੋਵਰਧਨ, ਪਰਬਤ 

ਰੀਗ/ਗੈਗਾ 

ਗੈਗੇਵ (ਗਾਂਗੇਵ) 

ਗੈਧ੍ਬ (ਗੈਧਰਵ) 
ਗ੍ਹ 

ਗ੍ਹਣ/ਗਹਨ 

ਗਿ੍ਹਸਥ (ਆਸ਼੍ਮ) 

ਗੌੰਥੀ 

ਘਟ 

ਘਰਬਾਰੀ 

ਘਰ ਭੀਤਰਿ ਘਰੁ 

ਘਰੁ 

ਘਾਲ (ਕਰਨੀ/ਕਰਮ) 

ਘਾਲਿ (ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ) 

ਘੋੜੀ 

ਘੋੜੀਆਂ 

445 
445 
446 
446 

447 

449 

451 

454 

454 

456 

456 

457 

458 

458 

458 

4593 

459 

459 

460 

460 

460 

460 

463 

462 

463 

463 

463 

463 

464 
464 
464 
464 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ 

ਚਉਦਹ (ਚੌਦਾਂ) ਲੋਕ 
ਚਉਪਦੇ 
ਚਉਪੜ (ਚੌਪੜ) 

ਚਉਬੋਲੇ (ਬਾਣੀ), ਮਹਲਾ ੫ 

ਚਉਰਾਸੀ (ਚੌਰਾਸੀ) 

ਚਉਰਾਸੀ-ਆਸਨ 

ਚਾਰ-ਆਸ੍ਮ 

ਚਾਰ ਵਾਕ-ਦਰਸ਼ਨ 

465 
465 
466 
466 
466 
484 
469 
469 
469 
469 
470 
470 
470 

473 
473 
47] 
472 

472 
472 
472 

472 
473 
473 
474 
474 
474 
474 
475 
475 
475 
475 
475 
476 
476 
476 

477 
477 
477 
477 
477 

ਛਾਰ ਕੀ ਪੁਤਰੀ 

ਛਿਅ-ਉਪਦੇਸ 

ਛਿਅ-ਗੁਰ 
ਛਿਅ-ਘਰ 

ਛਿਅ-ਜਤੀ 

478 
479 
473 

480 
480 

480 
480 
481 
483 
483 

482 
482 

482 
482 

482 
482 

483 

484 
484 
484 
484 
485 

485 

485 

486 

486 

486 

487 

487 

488 

488 

488 

488 

488 

488 

488 

488 

489 



ਛਿਅ-ਦਰਸਨ 489 

ਛਿਅ-ਵਰਤਾਰੇ 489 

ਛਿੰਜ/ਛਿੰਝ 489 

ਛੀਪਾ/ਛੀਪਰੋ 489 

ਛੰਤ 489 

ਛੋਦ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 490 

ਛੰਦ-ਖੇਲ 492 

ਛੰਦ-ਮੁਨੀਸੁਰ 492 

ਭਾਗ ਦੂਜਾ 

ਜ 

ਜਸਰਥ 3 

ਜਸੁਦਾਂ ] 

ਜਸੇਦ 1 

ਜਕਾਤ 01 

ਜਖ/ਜਖ੍ਯ ੍ 

ਜਗ 2 

ਜਗਜੀਵਣ/ਜਗਜੀਵਨ 2 

ਜਗਤ 2 

ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 4 

ਜਗਤ-ਅਨੰਨੜਾ 5 

ਜਗਤ-ਅੰਤ 6 

ਜਗਤ-ਸਰੂਪ 6 

ਜਗਤ-ਪੁਰਵਾਵਸਥਾ 9 

ਜਗਤ-ਰਚਨਾ-ਸਮਾਂ 10 

ਜਗਤ-ਰਚਾਨ-ਪ੍ਰ੍ 10 

ਜਗਤ-ਰਚੈਤਾ 11 

ਜਗਨ 12 

ਜਗਾਤੀ/ਜਗਾਤੀਆ 12 

ਜਗਾਤ/ਜਗਾਤਿ 12 

ਜਰੀਨਾਥ 12 

ਜਰੀਨਾਥ, ਪੁਰੀ 12 

ਜਜਮਾਨ 14 

ਜਜਮਾਲਾ/ਜਜਮਾਲਿਆ 14 

ਜਤ 14 

ਜੜੀ 14 

ਜਨਕ 14 

ਜਨਮੇਜਾ 1 

ਵਿਸ਼ੇ-ਅਨੁਕੂਮ 

ਜ਼ਜ 

ਜੁਜਰੁ 

ਜੁਲਾਹਾ/ਜੁਲਾਹੋ 

ਜੇਜੀਆ (ਜਜ਼ੀਆ) 
ਜੈਜਾਵੈਤੀ ਰਾਗ 

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫ 

ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ 

ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਜੈਦੇਵ, ਭਗਤ 
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35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
36 
37 
37 
37 
40 
42 
42 
43 
43 
43 
43 

44 
44 
45 
45 
45 
45 

46 

46 

46 

46 

46 

47 
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ਟਿੱਕੇਂ ਦੀ ਵਾਰ 

ਟੀਕਾ ਸਿਰੀ ਰਾਗ 

ਟੀਕਾ-ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਟੀਕਾ ਸੀ ਗੁਰੁ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ 

ਟੀਕਾ-ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ, ਅਨ੍ਹਯ-ਵਿਧੀ 

ਟੀਕਾਕਾਰੀ (ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ) 

ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ 
ਟੇਕ 

ਟੋਡੀ ਰਾਗ 

ਟੋਡੀ ਰਾਗ (ਬਾਣੀ) 

ਟ੍ੰਪ 

47 

47 

47 

47 

48 

51 

52 

54 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ 

ਤਸਬੀ/ਤਸਬੀਹ 

ਤੁਲਸੀ-ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ 
ਤੁਲਾ-ਦਾਨ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ 

(ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ 

(ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਰਚਨਾ) 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ) 

ਤੇਜੋ-ਤਨੋ 

ਤੇਤੀਸ-ਕਰੋੜੀ 

ਤੇਤੀਸ-ਕੋਟਿ (ਦੇਵਤੇ) 

ਤੋਸਾ 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

69 

70 

70 

70 

0 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

76 

83 

87 

89 

92 

92 

92 

92 

ਤੰਤੀ 
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